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ABSTRAKT 
 

PISA (Program for International Student Assessment) är ett välkänt verktyg för 

utbildningsmonitorering. Dessa studier, som avser mäta hur väl den framväxande 

generationen är förberedd på kommande utmaningar, genomförs vart tredje år och 

publicerar en skolsystemrankning som får allt större uppmärksamhet. År 2015 deltog 72 

länder i studien. I det här arbetet presenteras två olika skolsystem för att besvara frågan 

om man borde ta hänsyn till läroplaner i en studie som PISA och om det finns vissa 

skolformer som gynnas i PISA-studien. Nämda skolsystem, det svenska och det bayerska, 

beskrivs utifrån dessas styrdokument. Social bakgrund, undervisningstider och ämnets 

innehåll jämförs mellan de olika skolformerna. Resultaten visar sig att det inte finns något 

samband mellan undervisningstid och PISA-resultat, men att de skolformer som har en 

mer teoretisk inriktning och har mer detajlerade styrdokument gynnas i PISA studien. 
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1 BAKGRUND 

1.1 OECD 

 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD, Organisation for 

Economic Co-operation and Development) är en världsomfattande ekonomisk 

organisation med 36 medlemsstater (OECD, 2018a). OECD ska vara ett forum för 

stater som anser sig själva som förpliktigade till demokrati och marknadsekonomi. 

Organisationen är en plattform för att jämföra politiska erfarenheter, söka efter 

lösningar på allmänna problem, identifiera goda praktiker och koordinera både inrikes- 

och utrikespolitik av medlemsstatern (OECD, 2018a). De flesta medlemsstater är hög-

inkomst ekonomier med ett högt Human Development Index. År 2017 hade alla OECD 

medlemmar sammanlagt en bruttonationalprodukt som motsvarade 42,8% av den 

globala bruttonationalprodukten (International Monetary Fund, 2018). 

Efter två förödande världskrig bestämde man sig att satsa på international samarbete i 

stället för nationalism. År 1948 grundades i Paris Organisationen för Europeiskt 

Ekonomiskt Samarbete (OEEC, Organisation for European Economic Co-operation). 

Dess första uppdrag var att koordinera och genomföra Marshallplanen i Europa. Efter 

att Marshallplanen avsluts fokuserade organisationen på ekonomiska teman. Under 

1950-talet deltog OEEC i förhandlingarna om ett gemensamt europeiskt 

frihandelsområde för att förena OEEC medlemsstater och staterna i den Europeiska 

Ekonomiska Gemenskapen. Efter att Romfördraget undertecknats 1957 utvecklades 

en konvention som skulle reformera OEEC. Konventionen undertecknades 1960 och 

1961 ersattes OEEC med OECD. OECD avgjordes av de europeiska staterna som var 

med i OEEC samt av Kanada och USA. Japan anslöts tre år senare. Idag finns 36 

medlemsstater.  

OECD:s organisation består av tre delar: OECD:s Medlemsstater, som representeras 

genom en egen ambassadör i Paris, OECD:s huvudkommittéer, en för varje 

befattningsområde, (medlemmarna i de respektive kommittéerna är experter) och 

OECD:s sekretariat, som organiserar stöd för huvudkommittéerna. Sekretariatet 

samlar data och övervakar trender och prognoser gällande ekonomisk utveckling. Det 

forskar även på trender gällande sociala förändringar samt uppkommande trender 

berörande handel, miljö, landsbruk, skattepolitik och utbildning. Sekretariatet har en 

egen direktion för utbildning och färdigheter (OECD, 2018a). 

1.2 PISA 

1.2.1 Målsättningen av PISA 

 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en världsomfattande 

studie som genomförs av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) bland både medlemsstater och icke-medlemsstater där kunskaper och 

förmågor hos 15-åriga elever utvärderas i syfte att bedöma hur väl den framväxande 

nya generationen i respektive deltagarstaterna är förberedd på framtidiga utmaningar 

(Skolverket, 2016). I PISA undersöks elevernas förmågor i läsförståelse, matematik 

och naturvetenskap. PISA genomförs vart tredje år och genomfördes första gången år 

2000 med huvudområdet läsförståelse. Efter 2000, 2003 och 2006 års studier avslutar 
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PISA 2015 den andra omgången. Varje kunskapsområde har nu varit fokusområde i 

studien två gånger. 

Intresset för deltagandet i PISA studien har ökat med tiden. År 2000 deltog 32 länder 

i PISA, medan det 2015 var 72 länder varav 35 var OECD medlemsstater (OECD, 

2018b) Efter sex studier är det möjligt att titta på förändringar över tid men man måste 

ändå vara försiktigt med dess tolkning, då både, metoder och uppgifter som används i 

PISA vidareutvecklats. 

PISA:s syfte är främst att beskriva kompetenser och förmågor hos elever som befinner 

sig i slutet av den obligatoriska skoltiden. Sådana internationella jämförelser är ett 

hjälpmedel i den så kallade utbildningsövervakningen. Den genererade 

trendinformationen kan användas i styrningen av utbildningssystem. På så sätt 

möjliggörs utvärdering av effekter av utbildningspolitiska åtgärder och förändringar 

samt åtgärder för att motverka negativa trender (Sälzer and Reiss, 2016). OECD 

kopplar PISA:s resultat med andra strukturdata och undersökningar rörande 

utbildningssystem för att kunna avgöra effektiviteten av ett skolsystem. För att kunna 

följer trender är det nödvändigt att PISA anpassar sitt indikatorsystem till realiteten. 

Jämförelse med bestämda standards (monitorering) och med strukturer och processer 

i andra utbildningssystem (benchmarking) är PISA:s två huvudsyfte (Seidel and 

Prenzel, 2008) 

1.2.2 Utformningen av PISA-studier 

 

Eftersom det är OECD som anordnar PISA-studien finns en ekonomisk orienterad 

frågeställningen i PISA-studien: Hur väl är elever i slutet av sin obligatoriska skoltid 

förberedda på det som kommer efter skoltiden?  

1.2.2.1 Ämnesurval i PISA-studier 

 

För att kunna få reda på hur det står till med eleverna valdes en åldersgrupp som har 

skolplikt i de flesta länder – femtonåriga elever. Det finns flera kriterier som måste tas 

hänsyn till när det gäller urvalet av kunskapsområden, i PISA-studien även benämnda 

”domäner”. De olika domänerna måste vara jämförbara och lika i fråga om 

inlärningsmöjligheter, vilket brukar vara svårare med ämnen som historia och 

samhällskunskap än med matematik och naturkunskap. Å andra sidan är det 

nödvändigt att resultatet från testfrågorna kan kartläggas på ett vettigt och tydligt sätt, 

vilket är svårt med ämnen som bild och musik. Under sökandet efter de ämnen som är 

mest lika mellan nationer visste man redan ur TIMSS – studien (Third International 

Mathmatics and Science Study) 1995 att det är fallet i matematik och naturkunskap. 

Dessa två domäner utökades med ännu en domän – läsförståelse – vilken spelar en stor 

roll i ett flertal ämnen och situationer och är en grundläggande byggsten i det livslånga 

lärandet (Sälzer and Reiss, 2016). 

PISA:s tester grundas på det så kallade literacy – begreppet, vilket kan översättas som 

allmänna grundbildning (Sälzer and Reiss, 2016). 

Att läsförståelsen är viktigt i nästan alla livssituationer är uppenbart. Men även 

matematik och naturvetenskaper har ett användningsområde som går långt utöver det 

man lär sig i skolan (Tenorth, 2004, Tenorth, 2005). Ändå måste man ta hänsyn till att 
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de valda domänerna bara ger ett stickprov ur hela spektrumet av allmänbildning och 

allmänbildande ämnen.  

1.2.2.2 Uppgifter i PISA-studier 

 

Elevernas kunskaper och förmågor utvärderas genom tester som är baserade på Item 

Response Theory (Schiepe-Tiska et al., 2016). Alla elever behöver inte svara på 

samtliga uppgifter utan uppgifterna fördelas på flera olika testversioner, där en viss 

elev tilldelas endast en testversion. Gemensamt bearbetar eleverna dock alla uppgifter. 

En praktisk bieffekt är att eleverna inte kan kopiera från varandra. Uppgifterna är 

indelade i flera prestationsnivåer. En prestationsnivå motsvarar en viss svårighetsgrad, 

vilken definieras som typiska uppgifter som kan löses av elever på samma 

kompetensnivå. Uppgifterna förutsätter endast en mindre del enkel reproduktion, utan 

fokuserar främst på flexibel användning av kunskap och lösning av domänspecifika 

problem (Sälzer and Reiss, 2016). 

Uppgifterna är uppdelade på de tre olika domäner: läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap, där en domän utgör huvuddomän. År 2006 och 2015 var 

huvudområdet naturvetenskaper (Skolverket, 2016). Uppgifterna utvecklas för alla 

tester likadant och följer ett ramkoncept. Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden. visar det teoretiska ramkonceptet av uppgifterna i respektive 

domänen. Utifrån en klar kompetensdefinition är domänerna strukturerad i innehåll, 

processer och kontext.  

• elever har en mycket basal förståelse av naturvetenskapliga processer.  

• Elever på nivå Ia (335-409 poäng) har en enkel förståelse av 

naturvetenskapliga processer och kan genom enkla undersökningar.  

• Elever på nivå II har en vardagsrelevant kunskap och kan använda sin kunskap 

för att dra slutsatser utifrån enkla undersökningar.  

• Nivå III elever (485-558 poäng) kan utveckla förklaringar i mindre kända och 

komplexa sammanhang med lite hjälp.  

• Nivå IV elever (559-633 poäng) har en komplex eller abstrakt kunskap vilken 

de kan använda för att självständigt förklara komplexa eller mindre kända 

samband.  

• Nivå V elever (634-707 poäng) kan använda abstrakta naturvetenskapliga ideer 

för att lösa komplexa okända samband och för att göra kausala samband.  

• Nivå VI är högsta nivån med elever som har mer än 708 poäng och som kan 

använda naturvetenskapliga idéer och koncepter kan kombinera empiri från 

olika informationskällor och utnyttja dessa till att dra slutsatser. De kan skilja 

mellan nödvändig och onödig information.  

För PISA 2015 utvecklades 26 nya uppgifter med totalt 99 deluppgifter för den 

naturvetenskapliga domänen. Utöver dessa använde man sig av 30 gamla uppgifter 

med totalt 85 deluppgifter. Alla nyutvecklade uppgifter granskades av en internationell 

expertgrupp. Efter granskningen testades och diskuterades uppgifterna i små 

elevgrupper. Granskningen följde flera kriterier som svårighet, relation till läroplanen 

eller relevans i livet för 15-åriga ungdomar. Alla nyutvecklade uppgifter testades i alla 

deltagande länder. För domänerna matematik och läsförståelse använde man sig av 

gamla uppgifter som utvecklades under tidigare PISA studier när dessa domäner var 

huvuddomäner (Sälzer and Reiss, 2016). 
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Tabell 1.1:Ramconcept för uppgifter i de tre olika domäner i PISA 2015 (Sälzer and Reiss, 2016) 

Domän Definition 

Matematik En persons förmågan att använda, formulera och interpretera matematik i olika 

sammanhang. Det innebär också att kunna dra matematiska slutsatser och 

användning av matematiska koncept, processer, fakta och verktyg för att 

beskriva, förklara och förutsäga fenomen. Matematisk grundbildning hjälper 

en person att förstå vilken roll matematik spelar i världen samt att kunna fatta 

välgrundade beslut, vilka motsvarar utmaningarna i livet för en engagerad och 

reflekterande medborgare. 

Läsförståelse En persons förmågan att förstå, använda och reflektera över skriftliga texter 

samt beredskapen att befatta sig med dem för att nå egna mål, utveckla egen 

kunskap och potential och delta i samhället. 

Naturvetenskap Förmågan att förstå karaktäristiska egenskaper samt betydelsen av 

naturvetenskap i vår värld idag, att använda naturvetenskaplig kunskap för att 

uppfatta naturvetenskapliga frågeställningar, förklara naturvetenskapliga 

fenomen och dra slutsatser ur resultat samt beredskapen att reflektera över 

naturvetenskapliga idéer och tema. 

 Innehåll 

Matematik Fyra områden: Kvantitet, Rymd och form, förändring och relation, osäkerhet 

och data 

Läsförståelse Kontinuerliga text, till exempel tidningsartiklar, uppsatser, skönlitteratur och 

brev 

Icke-kontinuerliga texter, till exempel tabeller, grafiker, diagram, schemat, 

tidtabeller 

Naturvetenskap Naturvetenskaplig kunskap: Fysikaliska system, levande system, jord- och 

rymdsystem  

Naturvetenskaplig metakunskap: Forskning, förklaring 

 Kontext 

Matematik Fyra kontexter: Personligt liv, yrkesliv, samhällsrelaterad, ekonomi 

Läsförståelse Fyra kontexter: Privata situationer (e-post, brev), offentliga situationer 

(tidningsartiklar, officiella dokument) utbildningsrelaterade situationer 

(böcker, software), yrkesrelaterad (jobbannonser i tidning eller på nätet) 

Naturvetenskap Fem kotexter: Hälsa, resurser, miljö, risker, gränser för naturvetenskap och 

teknik 

 Process 

Matematik Matematisk formulering av situationer, applikation, interpretation 

Läsförståelse Sökning och extraktion av information, kombination och interpretation, 

reflektion och värdering 

Naturvetenskap Naturvetenskaplig förklaring av effekter, bedömning av naturvetenskaplig 

forskning och planering av undersökningar, interpretation av data och evidens 

 

Det finns sju prestationsnivåer (Schiepe-Tiska et al., 2016). 

• På den lägsta nivån, Ib, motsvaras elever som nådde upp till 334 poäng. Dessa 

Sammanlagt hade man vid PISA 2015 uppgifter för 360 minuter i den 

naturvetenskapliga domänen. Dessa uppgifter grupperades i så kallade cluster 
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som innehöll uppgifter för 30 minuter per cluster. PISA-testen sätts samman 

för varje elev på så sätt att varje elev får fyra cluster, vilket motsvarar en 

arbetstid av fyra gånger 30 minuter, sammanlagt 120 minuter. Efter 60 minuter 

får eleverna en rast. I PISA 2015 använde man sig av totalt 66 olika testcluster, 

där eleverna tilldelades testcluster slumpmässigt. Eftersom varje elev bara fick 

en liten del av uppgifterna är det inte möjligt att bedöma individuella 

prestationer, utan Mätningen är bara fullständigt i sin helhet. Alla uppgifter 

fördelades på de olika testclustren på ett sådant sätt att varje uppgift 

bearbetades av ett tillräckligt stort antal 15-åringar. De deltagande eleverna 

räknades inte som enstaka individer utan som en gemensam grupp (Sälzer and 

Reiss, 2016). 

Efter provet fick eleverna fylla i en enkät om sin bakgrund, sina inlärnings- och 

fritidsaktiviteter och samt sina erfarenheter i skolan. Även rektorerna för de deltagande 

skolorna måste fylla i en enkät.  

För översättningen av uppgifterna får de nationella projektledarna för PISA två 

versioner av uppgifterna, en på engelska en på franska. En version ska översättas, den 

andra versionen är referens. I Tyskland använde man den engelska versionen som 

underlag för översättningen och den franska versionen som referens. De slutliga 

översättningarna stämdes av med de nationella projektledarna i de andra tysktalande 

länderna, dvs tysktalande Schweiz, Österrike och Luxembourg.  

1.2.2.3 PISA 2015 

Nytt i PISA 2015 var användningen av informations och kommunikationsteknologi. I 

de deltagarstater där det fanns tekniska förutsättningarna genomfördes hela provet på 

dator i stället för med papper och penna. Eleverna fick också svara på frågor rörande 

sin användning av informations och kommunikationsteknologi hemma. Det kan inte 

uteslutas att vissa förändringar i PISA-resultaten mellan tidigare studierna och 2015 

studien hänger samman med denna förändring (Sälzer and Reiss, 2016). 

I PISA 2015 deltog totalt 530 000 femtonåringar i 72 stater. Som femtonåring räknades 

alla som föddes mellan 01 januari 1999 och 31 december 1999. Täckningsgraden i 

Sverige var 94 %, det vill säga att de 5 500 elever från 202 skolor som deltog i Sverige 

representerade 94 % av hela populationen femtonåringar i Sverige. I Tyskland var 

täckningsgraden vid 98,6 % (Skolverket, 2016).  

1.2.3 Utformande i Tyskland 

 

En fullständig PISA-studie tar cirka fyra år, från förberedelser till avslutande rapport. 

Genom PISA ska kunskaper och förmågor hos alla 15 åringar bedömas. Det betyder 

att stickproven måste vara övergripande över alla skolformer, skolor och klasser så att 

alla elever och elevgrupper representeras. PISA undersöker skolsystem på nationell 

nivå, vilket innebär att man inte kan göra en jämförelse mellan de federala delstaterna 

i Tyskland genom PISA-studien. Tyskland är en federal republik som är delat i 16 

delstater, förbundsstater. Varje delstat bestämmer själv över sitt skolsystem (Art. 30 

GG). Kommunikation på nationell nivå mellan de olika skolsystemen sker genom den 

Kultusministerkonferenz (KMK) (Kultusministerkonferenz, 2018). För att få 

representativa stickprov uppdelas hela skollistan efter de 16 förbundsstaterna. Utifrån 

det aktuella antalet 15-åringar avgörs hur många elever och hur många skolor i varje 

förbundsstat som deltar i PISA. Processen kallas för stratifiering. På samma sätt 
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bestäms för varje deltagande skola två ersättningsskolor i fall en skola inte kan delta i 

studien (till exempel om det inte finns några 15-åringar på den första skolan). I varje 

utvald skola väljs slumpmässigt 30 elever ut till att delta i studien.  

Ursprungligen var det 267 skolor som valdes för PISA 2015. Utav dessa måste 10 

skolor uteslutas för att de inte hade några 15-åriga elever. Dessutom lade en skola ner 

verksamheten och tre privata skolor tackade nej till att delta, vilket de har möjlighet 

att göra. Tre skolor deltog i PISA men måste uteslutas i efterhand då mindre än 50 % 

av eleverna på skolan som deltog i studien. Fem skolor hade större ombyggnationer 

som omöjliggjorde ett deltagande. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden. visar en översikt över andelen i populationen som kunde nås (Sälzer and 

Reiss, 2016). 

 

Tabell 1.2: Målpopulation, uteslutningar och populationen som kunde nås för 2015 

 Uteslutningar på 

skolnivå 

Uteslutningar i 

skolorna 

Populationen som 

kunde nås 

15-åringa 

(PISA-

population) 

Absolut Procent av 

mål- 

population 

Absolut  Procent av 

mål- 

population 

absolut Procent av 

mål- 

population 

774 149 11 150 1.44 628 0.71 762 999 98.6 

Slutligen återstod 253 skolor som deltog i PISA 2015 i Tyskland. Deltagandekvoten, 

som anger hur många av de valda skolorna som kunde delta, var 98.9 %. De deltagande 

eleverna var fördelade på årskurs 7 till årskurs 10 inom de olika skolformerna. 

I några förbundsstater omorganiseras skolsystem. Den enda skolformen som 

bibehållits i alla tyska delstater är gymnasieskolan, som även har en gemensam 

historia. Haupt- och Realskolor har i några delstater sammanslagits och ersattes av 

kombinerade skolformer de så kallade integrierte Gesamtschule (integrerad 

gemensam skola). Dessa skolformer är väldigt olika i de respektive delstaterna. Tabell 

7.1 visar deltagandet efter skolformer och årskurs (Sälzer and Reiss, 2016). 

Beroende på om en elev hör till en skola med fler eller färre 15-åringar påverkas 

chansen att lottas ut. Ju fler 15-åringar det finns på en skola desto mindre är chansen 

att lottas ut. I utvärderingen måste ta hänsyn till denna påverkan. Utjämning sker 

genom en viktsfunktion (Heine et al., 2016). Viktsfunktionen är sammansatt ur en vikt 

för de respektive skolorna, vilken är omvänt proportionell till lottningssannolikheten 

av en skola, det vill säga ju fler skolor av en viss skolform det finns i en delstat, desto 

mindre är chansen för en skola att lottas ut och desto högre vikten av en skola som 

lottades ut. Den andra vikten som räknas in är på skolnivå. I varje skola lottas 30 elever 

ut, oberoende av hur många 15-åringar det finns på respektive skola. Här tillkommer 

en elevvikt som är omvänt proportionell till lottningssannolikheten. Båda vikterna, 

sammanfattas till en total elevvikt vilket möjliggör att varje delstat ger ett 

representativt underlag till studien (Sälzer and Reiss, 2016). 

Ett krav i PISA-studien är att eleverna måste kunna besvara frågorna utan hjälp. Därför 

uteslöts elever som bott i Tyskland för mindre än ett år. Även elever med behov av 

särskilt stöd som hörselskada eller blinda elever uteslöts. Sista grund för uteslutning 

var när en elev inte kunde undervisningsspråket (Sälzer and Reiss, 2016). 
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I testen fick eleverna först två testcluster med 30 minuter arbetstid för varje cluster. 

Efter en kort rast fick eleverna ytterligare två testcluster med 30 minuter arbetstid för 

varje cluster. Efter en 15 minuters rast fick eleverna besvara en enkät vilket tog ungefär 

35 minuter. Totalt tid för testen var ca tre och en halv timme. 

1.2.4 Användning av resultatet av PISA-studien 

 

Resultat från storskaliga bedömningar (Large Scale Assessments) som PISA ger 

empiriska indikatorer på styrkor och svagheter i utbildningssystem. Data ur PISA-

studien och tolkning av dessa kan användas som underlag för politiska beslut. 

Dessutom är ett centralt syfte med PISA att synliggöra samband mellan egenskaper 

hos olika utbildningssystem och dessas elever, egenskaper som anses som 

förutsättning för utveckling av kompetenser (Sälzer and Reiss, 2016). 

1.2.5 Reaktioner på olika PISA-studier 

 

 Publiceringen av resultaten från den första PISA-undersökningen i 2001 var en stor 

chock för många länder. Den offentliga debatten präglades av missnöje över dåliga 

resultat. I en artikel 2002 gick Tysklands utbildningsminister, Edelgard Bulmahn, in 

på PISA resultaten och några slutsatser som man drog ur det dåliga resultatet. Ett land 

med stor ekonomisk och politisk påverkan som Tyskland har, ansågs inte kunna nöja 

sig med ett resultat som är i nivå med genomsnittet. Så samlades alla federala 

utbildningsministrar och ett åtgärdsprogram utvecklades för att ge Tysklands 

utbildning en spetsplacering i PISA (Bulmahn, 2002). I Sverige beskrevs en ytterligare 

Bild 1.1: Antal publikationer om PISA över tid. Första studien genomfördes 2000. Efter rapporter publicerades 

ökar antalet publikationer som innehåller PISA som nyckelord. 
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sänkning 2012 som en nationell kris av Stefan Löfven, vid den tiden oppositionsledare. 

Politiker i de flesta deltagarländer ser PISA som en viktig indikator för sitt nationella 

skolsystem. Många länder satte igång politiska reformer av sitt skolsystem oavsett om 

PISA resultaten var över eller under genomsnittet i OECD länderna (Breakspear, 

2012). Det finns även en trend att använda PISA-resultat för att legitimera alla slags 

reformer oavsett om det finns ett samband med PISA eller inte (Sellar and Lingard, 

2013) (Steiner-Khamsi and Waldow, 2012). 

En litteraturstudie av Therese N. Hopfenbeck och medarbetare (Hopfenbeck et al., 

2018) visade att antalet publikationer som handlar om PISA har ökat ständigt sedan 

resultaten av första studien publicerades 2001, och 2014 publicerades mer än 100 

engelskspråkiga artiklar i ämnet. Under åren då en ny PISA undersökning var på gång 

stagnerade antalet publikationer. En stor del av dessa artiklar handlar bara om kritik 

mot PISA. En utförlig översikt över kritiken är inte syftet med den här uppsatsen, men 

kan läsas i andra arbeten som nämnda litteraturstudie (Hopfenbeck et al., 2018) eller 

Anisa Susic:s avhandling ”Kan man lita på PISA?”.(Susic, 2017) 

PISA har kritiserats på flera punkter. S.J. Prais (Prais, 2004) kritiserar att studien 

ignorerar verkligheten i klassrummet. Speciellt kritiserar han PISA:s ålderskriterium. 

I skolsystem där det är möjligt att gå om ett helt år kan det betyda att 15-åringar finns 

fördelade mellan årskurs 7 till årskurs 11 (Prais, 2004). 

Yariv Feninger och Adam Lefstein (Feniger and Lefstein, 2014) yttrade kritik mot 

PISA:s ’Policy Structure Assumption’ som utgår ifrån att skillnader i PISA studien är 

främst beroende av de nationella skolsystemen och inte beroende på ett samhällets 

historia eller traditioner. Feninger och Lefstein undersökte 2014 reultaten hos barn till 

kinesiska invandrare i New Zeeland och Australien. PISA-undersökningen gav 

tillräckligt mycket information för att kunna göra det. Shanghai-Kina var i PISA 

undersökningen 2012 en högpresterande region som fick 600.24 poäng. Australien och 

New Zeeland fick med 515.01 respektive 520.71 poäng signifikant lägre resultat. 

Feninger och Lefstein postulerade att invandrarbarn från Kina borde prestera likadant 

som jämnåriga barn med australisk eller new zeeländsk bakgrund om prestationen i 

PISA-studien och därmed hela utbildningen, enbart är systemberoende. Det visade sig 

att de kinesiska invandrarbarnen presterade mer likt de jämnåriga barnen i Shanghai 

än barnen i det land där de själva bor. Feninger och Lefstein drog slutsatsen att PISA:s 

’Policy Structure Assumption’ är felaktig och att prestationer har snarare ett samband 

med historia och kultur (Feniger and Lefstein, 2014). 

Svein Sjøberg (Sjøberg, 2014) kritiserar PISA på flera punkter. Han beklagar i Nytt 

Norsk Tidsskrift att uppmärksamheten är snarare på placeringen på en lista, även om 

skillnader mellan flera placeringar är icke signifikant, än på pedagogisk utveckling. 

Norge hamnade 2012 på femtonde plats (Sjøberg, 2014). Men det finns ingen statistisk 

Bild 1.2: PISA-Reultat för barn från Shanhai och barn av kinesiska och icke-kinesiska föräldrar i 

Australien och New Zeland 



9 

 

 

signifikant skillnad mellan plats 10 och 20. Han kritiserar att PISA inte är kopplat till 

läroplanerna, vilka är mycket olika i olika länder. Han anser själva att testformen är en 

auktoritetstest, vilket är ogynnsamt för länder som Norge och Sverige där eleverna har 

sina första skriftliga prov väldigt sent jämfört med andra länder (Sjøberg, 2014). Han 

anser det som problematiskt att PISA-undersökningen bara genomförs i några utvalda 

ämnen och ignorerar kreativa och sociala ämnen (Sjøberg, 2014). Funderingarna om 

att pröva ännu ett ämne - nämligen ekonomi - i PISA-undersökningen är inte 

överraskande eftersom OECD:n är en ekonomisk orienterad organisation. Dessutom 

ifrågasätter han att den naturvetenskapliga domänen testas bara genom ett skriftligt 

prov och inte genom laboration (Sjøberg, 2014). PISA ska ju mäta elevernas förmågor 

för att kunna klara sig i framtiden. Sjøberg undrar här hur lika utmaningarna för 15-

åringar i USA och Mexiko är (Sjøberg, 2014). Han skriver att OECD:n genom statistik, 

utredningar och expertgenomgångar utövar en mjuk makt på staterna och regeringar. 

Resultaten ur PISA-undersökningen används även i OECD:s rapporter. OECD:s 

Economic Survey 2008 för Norge gavs även rekommendationer om hur man kunde 

förbättra Norges skola så att den blir mer kostnadseffektiv. Sjøberg sammanfattar 

dessa föreslag som att Norge skulle bli ett annat land om de följde dessa 

rekommendationer (Sjøberg, 2014). Han uppmärksammar även att medarbetares 

förmågor som fordras av anställda inom industrin inte prövas i PISA-studien. På grund 

av inblandningen av Pearson Inc. i det planerande arbete tvivlar Sjøberg på PISA:s 

neutralitet. Pearson Inc. är en av världens största aktörer inom utbildningsmarknaden 

(Sjøberg, 2014). 

I ett öppet brev till Andreas Schleicher, OECD, Paris, som publicerades den 5 maj 

2014 i Global Policy Journal, (Meyer and Zahedi, 2014) tar även Heinz-Dieter Meyer 

upp flera punkter som nämns av Sjøberg. Han lyfter dessutom fram de negativa 

effekter PISA-studien har på skolverksamheten. Regeringar försöker att klättra upp i 

listan genom kortsiktiga reformer. Dessa reformer och ”vendor-made” lektioner 

berövar lärare deras autonomi i klassrummet, vilket ökar den redan höga stressnivån 

och hotar både barnhälsan och glädjen i det livslånga lärandet. OECD är en ekonomisk 

organisation som inte har något mandat gällande barnutveckling eller utbildning. 

Samarbetet med privata vinstorienterade företag är inte transparent. Meyer fordrar 

demokratiska processer i PISA-utvecklingen och att PISA:s verksamhet öppnas för 

allmänheten. För närvarande är det främst statistiker och ekonomer som bestämmer 

över hur lärandet ska utvärderas. Meyer fordrar att man tillåter även andra 

intressegrupper, som lärare, föräldrar, didaktiker och även representanter från icke-

ekonomiska ämnen att vara med och påverka. Brevet undertecknades av 133 

professorer, representanter från olika lärarförbund, pedagoger och företagare från hela 

världen (Meyer and Zahedi, 2014). 
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2 SYFTE 
PISA jämför skolsystem utifrån PISA:s literacy-koncept. I detta arbete kommer två 

skolsystem att jämföras utifrån skolsystemens styrdokument, det svenska och det 

bayerska (Tyskland). Eftersom ett skolsystem inte är begränsat till en viss åldersgrupp 

kommer skolsystemen att jämföras i sin helhet. Skillnader och likheter kommer att 

undersökas. Ett särskilt fokus kommer att riktas på ämnet kemi, där både läroplaner 

och kursplaner kommer att jämföras. Vidare kommer resultaten i PISA-studien 2015 

att jämföras mellan Sverige och Bayern. Eventuella skillnader mellan skolsystemen 

kommer sedan att jämföras med eventuella skillnader i PISA-resultaten för att se om 

det finns något samband. Även samhälleliga faktorer som skulle kunna ha en inverkan 

på studier och PISA-resultat kommer att belysas, såsom familjesituation. 

 

Målet är att få svar på frågan: Vilka skillnader respektive likheter finns mellan 

skolsystemen i Sverige och Bayern och hur påverkar dessa resultaten i PISA-studien? 
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3 METOD 

3.1 En kvalitativ fallstudie 

 

Forsberg och Wegman (Forsberg and Wengström, 2017) ser i vetenskap två aspekter. 

Å ena sidan är vetenskap ett förhållningssätt som präglas av objektivitet, systematik 

och kritiskt tänkande, å andra sidan är det också ett sätt att arbeta. Systematiken i hur 

data inhämtas, bearbetas och organiseras kring ett problem är här centralt. Allt måste 

vara beskrivet i detajl och reproducerbart (Forsberg and Wengström, 2017). Patel och 

Davidson (Patel and Davidson, 2011) skiljer mellan tre olika typer av undersökningar. 

Den explorativa undersökningen har syftet att inhämta så mycket information som 

möjligt om ett existerande problemområde, problemet ska belysas allsidigt. 

Deskriptiva undersökningar är beskrivande undersökningar om ett problemområde. 

Det finns redan en viss mängd kunskap och man begränsar sig till att beskriva bara 

några aspekter av ett problemområde. Den tredje typen är en hypotesprövande studie, 

där man belyser ett område som har en ännu mer omfattande kunskapsmängd, så att 

teorier kan utvecklas och man kan härleda antagande om verkligheten eller pröva 

existerande teorier (Patel and Davidson, 2011). 

Man skiljer mellan kvantitativa studier och kvalitativa studier (Forsberg and 

Wengström, 2017, Patel and Davidson, 2011). Kvantitativa studier stödjer sig främst 

på statistik. Genom lämpliga statistiska metoder försöker man att dra allmängiltiga 

slutsatser ur informationsmängden. Kvalitativa undersökningar har en mer 

beskrivande och förklarande karaktär. Resultaten av en kvalitativ studie sammanfattas 

i en teori. Författaren bör ta ställning till sin förståelse, det vill säga till sin kunskap. 

Dataanalysen syftar till att beskriva, förstå och tolka utifrån rådata man har samlat. De 

flesta studier innehüller både, kvalitativa och kvantitativa element då det är svårt att 

göra en ren kvantitativ studie eller en ren kvalitativ studie (Forsberg and Wengström, 

2017).  

När det gäller frågeställningen i ett vetenskapligt arbete nämner Forsberg och 

Wengström den deduktiva metoden, som lägger en hypotes i botten, och den induktiva 

metoden, som är förutsättningslös och kräver insamling av all information i ett 

kunskapsområde. Hela processen av informationsinhämtning bör vara reproducerbar 

(Forsberg and Wengström, 2017). Presentation av resultaten ska ske på ett logiskt sätt 

och slutsatser bör dras efter studien där man även pekar på felkällor, styrkor och 

svagheter som vägas mot varandra (Forsberg and Wengström, 2017).  

En fallstudie är lämpligt för att undersöka komplexa sammanhang i ett enskilt fall. 

Syftet av en fallstudie är att pröva om en vald metod passar. En fallstudie är speciellt 

lämplig när man behöver ta hänsyn till flera okontrollerbara faktorer som man inte kan 

sammanfatta i en parameter. Insamlingsmetoden av dokumenten som ligger till grund 

för en fallstudie bör beskrivas tydligt (Forsberg and Wengström, 2017). Fallstudier 

kan användas till både deduktiva och induktiva metoder och kan ha både kvalitativt 

och kvantitativt fokus.  

Den här litteraturstuden får anses som en hypotesprövande, kvalitativ fallstudie. 

Eftersom frågeställningen är förutsättningslös och neutralt kan den anses som 

induktiv.  
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3.2 Kunskapsinhämtning 

 

Informationen om PISA hämtas från den officiella hemsidan (OECD, 2018b), den 

officiella rapporten (OECD, 2016) och rapporter från de berörda deltagarländerna 

Sverige (Skolverket, 2016) och Tyskland (Reiss et al., 2016) som publicerats på 

respektive modersmål. För information angående reaktioner på PISA genomfördes en 

onlinesökning med sökmotorn google.com med sökorden ”Critics”, ”PISA”, ”Kritik”, 

”Reaktion” och ”Deutschland”, ”Sverige”, ”Germany” och ”Sweden”. Artiklarna som 

hittades vid sökningen användes som underlag för en manuell sökning där 

referenslistorna i första och andra generationen genomsöktes.  

Information om sociala och familjära förhållande erhölls från Statistiska Centralbyrån 

(Statistiska Centralbyrån, 2018c) i Sverige och Bundesamt für Statistik (Bundesamt 

får Statistik, 2018) i Tyskland. Även i själva PISA-studien (Mang et al., 2012, Reiss 

et al., 2016) återfanns information över sociala förhållande. Informationen om 

värderingar togs ur Sveriges grundlag, den tyska Grundgesetz (GG) och den bayerska 

Verfassung des Freistaates Bayern (BayVerf), såväl som ”Den gemensamma 

värdegrunden för statsanställda” (Värdegrundsdelegation, 2013) och information 

rörande tyska och preussiska dygder (dpa, 2011, Ehrt, 2012). 

Styrdokumenten för skolsystemen finns tillgängliga på skolverkets hemsida 

(Skolverket, 2018), den bayerska Kultusministerium:s hemsida (Bayerisches 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2018) och hemsidan av den Staatsinstitut 

für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) (Staatsinstitut für Schulqualität und 

Bildungsforschung (ISB), 2018). 

Citeringen av lagar och förordningar i den här texten sker enligt rekommendationen 

som utges av University of Oxford (Universitz of Oxford, 2018). 

Författaren till den här studien har personliga anknytningar till båda skolsystem.  

 

3.3 Utvärdering av Resultat 

 

PISA-studien är en jämförelse mellan olika skolsystem. Därför kommer två 

skolsystem att jämföras i detta arbete. Skillnaden man ser i PISA-poäng skulle kunna 

vara relaterad till en eller flera skillnader i skolsystemen eller i samhället. Sociala 

faktorer, som grundläggande värderingar, familjesituation och inkomst kommer att 

jämföras. Undervisningstid per ämne inom de olika skolformerna kommer att jämföras 

i syfte att undersöka om PISA-resultaten är relaterade till undervisningstid. I Bayern 

är varje undervisningstimme 45 minuter lång. För att kunna jämföra 

undervisningstiden använde jag mig av följande formel för att beräkna summan av alla 

undervisningstimmar från årskurs 5 till och med årskurs 10: 

𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =  0,75
𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
∗ 38 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 ∗ ∑ (

𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
)

𝑖

å𝑘 10

𝑖=å𝑘 5

 

Kursplaner för ämnet kemi kommer att jämföras i detalj. Antagandet görs, att alla 

kursplaner inom respektive skolform är skrivna på liknande sätt, då de utges av samma 

myndighet. Därför borde en jämförelse i ett enda ämne vara representativ för hur 
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detaljerade kursplanerna inom skolformen är och hur styrande de är. En eller flera av 

nämnda punkter, det vill säga sociala faktorer, undervisningstid eller struktur och 

styrning, skulle kunna ha en inverkan på PISA-resultaten. 
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4 DATAINHÄMTNING 

4.1 Samhälleliga faktorer 

Ett skolsystem måste ses i ett större sammanhang. Traditioner, värden och familj har 

ett stort inflytande på skolan och på attityden till skola och utbildning. I syfte att 

identifiera skillnader och likheter mellan de båda samhällena och undersöka om dessa 

skulle kunna påverka PISA-resultaten, kommer samhälleliga faktorer att belysas: 

värden och normer, dessas uppkomst ur ett historiskt perspektiv, samt familjesituation.  

4.1.1 Värden och normer 

 

Elever är sina föräldrars barn. De växer upp i ett samhälle som präglas av olika värden 

och normer, vilka oftast har ett historiskt ursprung. I detta avsnitt kommer likheter 

respektive skillnader i värderingar inom de båda samhällena, Sverige och Bayern, 

belysas mycket kortfattat. 

Sverige har en lång historia som ett enat land. Landet kristnades under 1000-talet och 

med Erik Segersäll finns sedan 970 belägg för kungar i Sverige. Sverige lämnade 

under kung Gustav Vasa Kalmarunionen 1523. Han valdes den 6 juni 1523 till kung 

över Sverige. Dagen är idag Sveriges nationaldag. Under århundraden fördes flera krig 

mot länderna runt omkring, speciellt Norge och Danmark, men under Gustav II Adolf 

och Karl XIV Johan deltog Sverige även i krig i Centraleuropa. Redan tidigt inrättades 

en konstitutionell monarki i Sverige från 1719 till 1772. Under 1800-talet förstärktes 

det medborgerliga inflytandet igen. Under andra världskriget gjorde Sverige sitt bästa 

för att vara neutralt en lång historia som kan läsas om i ett flertal skolböcker och 

encyklopedier och även i inledningen för Sveriges grundlagar och riksdagsordning 

(Sveriges Riksdag, 2015). Men under hela tiden har det funnits bara ett Sverige, ett 

enda land. Denna historia återspeglas i Sveriges grundlagar och värderingar. Kristna 

principer som generositet, medmänsklighet, jämlikhet, jämställdhet, människolivets 

okränkbarhet och rättskänsla är centralt i lagstiftningen och samhället Andra viktiga 

grundsatser är demokrati, individens frihet, yttrandefrihet, tryckfrihet och skydd mot 

diskriminering (2014:1385) (Skolverket, 2017b). Staten anger att demokrati, legalitet, 

objektivitet, fri åsiktsbildning och respekt för lika värde, frihet och värdighet utgör en 

värdegrund för de statsanställda (Värdegrundsdelegation, 2013).  

De romerska transalpina provinserna Germania superior, Germania inferior och 

Raetia spelade redan 100 före Kristus en historisk roll. Städer som Trier, Köln, Bonn, 

Worms, Augsburg och Regensburg grundades av romerna, som hade sina 

landområden söder om floden Donau och väster om floden Rhein. Germanerna själva 

var oorganiserade stammar som inte hade någon samhällskänsla. Det är oklart när man 

började prata om ett tyskt folk. Under 1100-talet dök första gången rex Teutonicorum, 

tyskarnas konung, upp. Under 900 – 1200-talet fanns olika kungar och kejsardynastier 

i Tyskland som var kejsare över det Heliga Romerska Riket av Tysk Nation. Sedan 

medeltiden präglades Tyskland och dess kejsare av krig och stridigheter mellan olika 

släkter. 1232 fick furstarna i Tyskland betydligt mer makt av kejsare Friedrich II som 

själv bodde på Sicilien. Det fanns fortlöpande en kejsare fram till 1806, men han hade 

faktiskt ingen makt. Tyskland sönderföll. Från senmedeltiden tills Napoleon intog 

Tyskland 1806 fanns hundratals olika stater på det tyska området. Efter 30-årskriget 

fanns det 382 suveräna stater. När Napoleon intog Europa minskade han antalet stater 
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på det tyska område till 39 av förvaltningsskäl. Ett enande av Tyskland kom inte förrän 

1871. Efter flera krig och politiska avtal lyckades den preussiska Otto von Bismarck 

att ena alla kungar och furstar under ledning av den preussiska konung Wilhelm I. 

Vissa delar som sydtyska Bayern hade fortfarande rätt till självstyre. Under 1900-talet 

var Tyskland med i två fruktansvärda världskrig som två gånger förstörde hela Europa. 

Tysklands hela historia kan läsas i ett flertal böcker, skolböcker och encyklopedier 

som Brockhaus (Brockhaus, 2019). Efter att man insett vilka brott mot mänskligheten 

Hitlers regering begått bestämde man sig för att skapa en grundlag där mänskliga 

rättigheter står över allt annat. Artikel 1 i den tyska grundlagen säger att människans 

värdighet är okränkbar. Det tyska folket bekänner sig till okränkbara och 

oförytterligbara mänskliga rättigheter som grund för ett mänskligt samhälle av frid och 

rättfärdighet. Artikeln kan inte ändras (Art. 1 GG). Andra rättigheter är personlig 

utveckling, likhet, likabehandling, jämställdhet, religionsfrihet, yttrandefrihet, 

församlingsfrihet, frihet och okränkbarhet av boende. Sedan 1948 är Tyskland en 

förbundsrepublik som har idag 16 förbundsländer. Uppgifter är uppdelat mellan 

förbundsrepubliken och de enskilda förbundsländerna. Därför är det inom vissa 

statliga uppgifter som skola eller polis inte möjligt att tala om ett tyskt system. I 

Tyskland är man stolt över sina traditioner, som är olik i olika delar av landet. De 

preussiska dygder som ordning, flit, disciplin, sparsamhet och ödmjukhet som 

Wilhelm I krävde av sina soldater spelar även idag en stor roll i samhället (Ehrt, 2012). 

För den mellanmänskliga kommunikationen och beteenderegler refererar man ofta till 

boken ”Über den Umgang mit Menschen” av Adolph Freiherr von Knigge (Freiherr 

von Knigge, 1790). 

4.2 Familjesituationer 

 

Ett barns utveckling påverkas mycket av dess föräldrar och dess familj. I det här 

avsnittet ska familjesituationen i Sverige och i Tyskland belysas väldigt kortfattat.  

Enligt föräldrarbalken i Sverige (1949:384) har ett barn rätt till omvårdnad, trygghet 

och en god fostran. Barnet ska behandlas med aktning för sin person och får inte 

utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Ett barn står 

under vårdnad av föräldrarna eller en av dem, under förutsättning att inte rätten har 

anförtrott vårdnaden till någon annan (6 kap. 1-2 §§ 1949:384). Enligt statistiska 

centralbyrån finns drygt 1,1 miljoner familjer med barn under 18 år i Sverige. Sju av 

tio är s.k. kärnfamiljer, två av tio familjer med ensamstående föräldrar och en av tio är 

en ombildad familj. Mer än 80 % av familjerna har mer än ett barn. Det vanligaste är 

att ha ett eller två barn per familj, men det finns även 95 familjer med 10 eller fler barn 

i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2018a). 

P
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Bild 4.1: Familjer efter antal barn mellan 0 - 17 år i 2015 (Statistiska Centralbyrån, 2018a) 
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Medianlönen i Sverige var 2015 28.600 kronor (Statistiska Centralbyrån, 2018b). 16 % av alla familjer och 35 % 

av alla familjer med ensamstående föräldrar hade en lön under 17.100 kronor. 80 % av alla familjer och 62 % av 

alla familjer med ensamstående föräldrar hade en inkomst mellan 17.100 och 57.200 kronor (Statistiska 

Centralbyrån, 2017).  

Tabell 4.1: Inkomstsituationen för familjer i Sverige i 2015 (Statistiska Centralbyrån, 2017) 

 
Sammanboende 
föräldrar 

Ensamstående mor Ensamstående far 

 Antal % Antal % Antal % 

0-60 procent av 
medianinkomsten 

178136 11,12 110993 39,42 14048 19,86 

60-200 procent av 
medianinkomsten 

1349508 84,25 167279 59,42 54280 76,73 

200+ procent av 
medianinkomsten 

74113 4,63 3263 1,16 2409 3,41 

I Bayern levde 2017 12,9 miljoner människor. Utav dessa levde 6,5 miljoner i familjer 

med barn. Det totala antalet barn var 3,1 miljoner, medan 3,0 miljoner var föräldrar 

som levde i par och 0,4 miljoner ensamstående föräldrar, dvs. 12 %. Det betyder att 

den genomsnittliga familjen har mindre än två barn (Bundesamt får Statistik, 2018, 

Statistisches Bundesamt (Destatis), 1994-2018) .  

 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. visar inkomsten för familjer 

2012. Det fanns 1,3 miljoner familjer. Bland familjerna med ensamstående föräldrar 

hade 65 % en inkomst under 2000 € per månad, medan 72,5 % av familjer med gifta 

föräldrar hade en inkomst över 2600 € per månad (Mühling and Rost, 2013). 
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Bild 4.2: Barnfamiljer i Bayern 2017 
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Tabell 4.2: Månadsinkomst för familjer i Bayern 2012 (Mühling and Rost, 2013) 

Månadsinkomst Familjer med minst 1 barn Alla 

hushåll i 

Bayern 
Gift Ogift Ensamstående Summa  

Mindre än 1.500 €  3,5  (6,0)  43,8  10,5  28,6  
1.500 - 1.700 €  1,5  (3,6)  11,0  3,3  6,6  
1.700 - 2.000 €  4,2  (7,2)  11,4  5,6  8,3  
2.000 - 2.300 €  6,6  (8,4)  9,6  7,3  8,2  
2.300 - 2.600 €  9,3  (9,6)  6,4  8,9  7,2  
2.600 - 3.200 €  19,8  20,5  7,3  17,7  11,6  
3.200 - 4.500 €  28,4  24,1  5,5  24,2  15,1  
4.500 € och mer 24,3  18,1  (2,7)  20,2  12,0  
Annat (Bönder, 

utan inkomst)  
2,3  (2,4)  (2,3)  2,3  2,3  

Summa 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
Antal   979 000.  83 000  219 000 1.281 000 5.980 000 

4.3 Skolsystemen 

För att undersöka om systemrelaterade skillnader skulle kunna påverka PISA-

resultaten utforskas i detta avsnitt båda skolsystemen grundligt. Systemövergripande 

grundläggande bestämmelser och strukturer presenteras, liksom de enskilda 

allmänbildande skolformerna.  

4.3.1 Det svenska skolsystemet 

 

Sverige har ett skolsystem i hela riket. Skolsystemet regleras främst genom skollagen 

(2010:800), skolförordningen (2011:185) och gymnasieförordningen (2010:2039). 

Andra viktiga styrdokument är läroplaner för grundskolan (Skolverket, 2017b) och 

gymnasieskolan (Skolverket, 2011b). 

4.3.1.1 Grundläggande bestämmelser 

 

Enligt svenska grundlagen har alla barn rätt till en kostnadsfri grundläggande 

utbildning i en allmän skola (2 kap. 18 § SFS 2014:1385). Skolans uppdrag definieras 

närmare i skollagen (2010:800). Enligt denna lag är skolans syfte att barn inhämtar 

och utvecklar kunskaper och värderingar. Målet är elevernas utveckling och att den 

livslånga lusten att lära främjas. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på. Utbildningen ska ta hänsyn till alla barns olika behov 

och främja barns allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare (1 kap 4 § 2010:800). Utbildningen ska 

utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor (1 kap 5 § 

2010:800). 

I första kapitlen av läroplanerna för grund- och gymnasieskolor repeteras och utformas 

dessa bestämmelser vidare och föreskriver att eleverna ska uppfostras till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande enligt kristen och humanistisk tradition. Varje 
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elev ska finna sin unika egenart och delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet (Skolverket, 2017b). Skolan ska främja förståelse och medmänsklighet, 

ska vara öppen för särskilda uppfattningar, saklig och allsidig och ge en likvärdig 

utbildning (1 kap 9 § 2010:800) som överför och utvecklar ett kulturarv, värden, 

traditioner, språk och kunskaper från en generation till nästa. Undervisningen ska vara 

icke-konfessionell (1 kap 7 § 2010:800) och hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga 

att granska fakta. Barnen och eleverna ska undervisas ur olika perspektiv, nämligen ur 

ett historiskt, miljö, internationellt och etiskt perspektiv (Skolverket, 2017b).  

Läsåret börjar i augusti och slutar i juli. Läsåret är uppdelat i en hösttermin och en 

vårtermin. Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och 12 lovdagar och högst fem 

studiedagar får läggas för personalen (3 kap. 2-3 §§ 2011:185, 3 kap. 1-2 §§ 

2010:2039). Elevernas skolarbete ska förläggas måndag till fredag (3 kap 4 § 

2011:185).  

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten börjar fullgöras i 

förskoleklassen och fortsätter därefter i grundskolan (7 kap. 2-4 §§ 2010:800). Den 

inträder höstterminen av det kalenderår då barnet fyller sex år, men kan på begäran, 

och om barnets förutsättningar tillåter det börja tidigare eller om det är nödvändigt ett 

år senare (7 kap 10-11b §§ 2010:800). Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen 

av det tionde året eller senast när barnet har fyllt 18 år. Skolplikten kan fullgöras i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan (7 kap 12-14 §§ 

2010:800).  

Betyg ska ges och beslutas av de lärare som bedriver undervisningen och dessa ska på 

begäran upplysa om skälen för betyget för eleven och elevens vårdnadshavare (3 kap. 

16-17 §§ 2010:800). Betygsskalan omfattar betyg A, B, C, D, E och F, där betygen A-

E är godkända betyg och F underkänt. Betygsättningen sker enligt kunskapskrav 

(Skolverket, 2017b) som är precisa för betygen A, C och E (10 kap. 17 § 2010:800, 8 

kap. 2 § 2010:2039, 6 kap. 7 § 2011:185). Beslut om betyg dokumenteras i en 

betygskatalog. Terminsbetyg ges varje termin från årskurs 6 i grund- eller sameskolan 

till höstterminen i årskurs 9 i grundskolan eller till höstterminen i årskurs 10 i 

grundsärskolan eller specialskolan. När skolplikten upphör ges ett slutbetyg (6 kap. 

11-16 §§ 2011:185).  

Alla skolformer är kostnadsfria (9 kap. 8 § 2011:185, 10 kap. 10 § 2011:185, 15 kap. 

17 § 2010:2039).  

Lärare, elever och vårdnadshavare ska träffas en gång per termin för ett 

utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling bäst kan stödjas och om vilka 

insatser som krävs så att eleven kan nå kunskapskraven (10 kap 12 § 2010:800). I 

förskoleklassen sker utvecklingssamtal en gång per läsår (9 kap 11 § 2010:800). I 

gymnasieskolan ges varje termin en samlad information till eleven om dess 

kunskapsutveckling (15 kap. 10 § 2010:800). En elev ska delta i den avsedda 

undervisningen om eleven inte har giltiga skäl att utebli. Ogiltig frånvaro ska meddelas 

till vårdnadshavare samma dag. Vårdnadshavare eller myndig elev är ansvarig för att 

anmäla frånvaro eller ansöka om beviljad ledighet (7 kap. 17-19a §§ 2010:800, 15 kap. 

16 § 2010:800, 12 kap. 1 § 2010:2039). Vårdnadshavare är ansvarig för att skolplikten 

fullgörs. Om en elev inte fullgör sin skolplikt och detta beror på elevens 

vårdnadshavare får hemkommunen förelägga vårdnadshavare. Föreläggandet får 

förenas med vite (7 kap. 20-23 §§ 2010:800). 
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Utbildningen ska ske i en skolmiljö som präglas av studiero och trygghet. Det ska 

finnas ordningsregler och för varje skolenhet som utarbetas tillsammans med eleverna. 

Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara tillfälliga åtgärder som är befogade för 

att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs 

störande uppträdande. I alla skolformer, förutom förskolan, får elever utvisas från 

undervisningen eller få kvarsittning under högst en timme efter att skoldagens 

undervisning har avslutats. Om en elev stör undervisningen vid upprepande tillfällen 

ska en utredning genomföras i samråd med elevens vårdnadshavare. Efter utredningen 

får rektorn besluta att tilldela eleven en skriftlig varning. Som disciplinära åtgärder får 

elever omplaceras inom en skolenhet, placeras vid en annan skolenhet, avstängas från 

undervisningen under maximalt en vecka eller avstängas från en viss utbildning med 

praktiska inslag (5 kap. 2-20 §§ 2010:800). Rektorn eller en lärare får omhänderta 

föremål som används på ett störande sätt till slutet av skoldagen (5 kap. 22 § 

2010:800). 

 

I de kommande avsnitten betraktas inte särskolor, specialskolor och sameskola.  

 

4.3.1.2 Grundskola 

 

Den tioåriga skolplikten i Sverige börjar fullgöras i förskoleklassen (7 Kap. 4 § 

2010:800). Ett barn tas emot i förskoleklassen under höstterminen det år då barnet 

fyller sex år (7 Kap. 11 § 2010:800) På vårdnadshavarens begäran kan ett barn börja 

direkt i grundskolan om barnet har förutsättningarna (7 Kap. 11a § 2010:800). Syftet 

med förskoleklassen är att stimulera barnens utveckling och lärande och förbereda dem 

för fortsatt utbildning (9 Kap 2 § 2010:800). Utbildningen i förskoleklassen består av 

ett läsår som uppdelas i en höst- och en vårtermin (9 Kap 3 § 2010:800) och totalt 

innehåller 525 timmars undervisning (9 Kap. 7 § 2010:800). Eleven ska ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att lösa problem, utveckla idéer, skapa goda 

relationer, kommunicera i tal och skrift, skapa och uttrycka sig, använda matematik 

för att lösa problem, utforska och beskriva företeelser i natur, teknik och samhälle och 

röra sig allsidigt (Skolverket, 2017b). Undervisningen är inte uppdelad i särskilda 

ämnen; däremot finns det angivet ett centralt innehåll, som rör språk och 

kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, matematiska resonemang, 

natur och teknik och fysiska aktiviteter, vilket ska behandlas i förskoleklassen 

(Skolverket, 2017b). 

I grundskolan undervisas alla barn och ungdomar i nio årskurser, vilka är indelade i 

lågstadium (årskurs 1-3), mellanstadium (årskurs 4-6) och högstadium (årskurs 7-9) 

(10 Kap. 3 § 2010:800). Grundskolans uppdrag är att ge eleverna värden och 

kunskaper och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa (10 Kap 2 § 2010:800). 

I minst 6 890 timmar (10 Kap. 5 § 2010:800) undervisas varje elev i bild, engelska, 

hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, naturorienterande 

ämnen (biologi, kemi och fysik), samhällsorienterade ämnen (geografi, historia, 

religionskunskap och samhällskunskap), slöjd, svenska eller svenska som andra språk 

och teknik (10 Kap. 4 § 2010:800). Varje ämne har sin egen kursplan med 

utbildningsmål och betygskriterier (10 Kap. 8 § 2010:800)(Skolverket, 2017b).  
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Från och med årskurs 6 sätts betyg i grundskolans ämnen i slutet av varje termin i de 

ämnen som eleven har fått undervisning i under terminen (10 Kap. § 15 2010:800). 

Vid bedömningen ska elevens kunskaper i årskurs 6 ställas i relation till de 

kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven 

i årskurs 6, och efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha 

uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9 (10 Kap. 19 § 

2010:800). Betygen bestäms med hjälp av kunskapskrav (6 Kap. 7 § 2011:185) 

(Skolverket, 2017b) under beaktande av nationella prov i ämnen där det finns sådana. 

Det är även möjligt att få betyg genom prövning eller i lovskola (10 Kap. 20-23f §§ 

2010:800). Varje elev i grundskolan flyttas till närmaste högre årskurs vid slutet av 

läsåret (4 Kap. 4 § 2011:185) och tester eller betyg får inte utgöra villkor för fortsatt 

utbildning vid en skolenhet eller i den elevgrupp en elev tillhör (10 Kap. § 9 

2010:800). När en elev har nått högsta årskursen eller skolplikten upphör ska ett 

slutbetyg utfärdas (6 Kap. 14 § 2011:185). Kunskapskrav ska finnas för läsförståelse 

i årskurs 1, matematik, svenska och svenska som andraspråk samt gemensamt för 

samhällsorienterande ämnen och för naturorienterande ämnen i årskurs 3, samtliga 

ämnen utom moderna språk i årskurs 6, och samtliga ämnen i årskurs 9 (9 Kap. 2 § 

2011:185). Eleverna erbjuds språkval (10 kap. 4 § 2010:800) och skolans huvudman 

ska erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska (9 kap. 5 § 2011:185). 

Nationella prov ska användas i matematik och svenska eller svenska som andraspråk 

i årskurs 3, 6 och 9 engelska i årskurs 6 och 9, geografi, historia, religionskunskap 

eller samhällskunskap i årskurs 9, och i biologi, fysik eller kemi i årskurs 9. 

Nationella prov ska genomföras i slutet av årskursen (9 kap. 20-22a §§ 2011:185). 

En stadieindelad timplan finns i appendixen i   
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Tabell 7.2 (9 Kap. 3 § 2011:185) (Skolverket, 2019) 

4.3.1.3 Gymnasieskola 

 

Enligt 15 kap. 2 § skollagen (2010:800) ska gymnasieskolan utgöra en god grund för 

yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. Utbildningen bygger i huvudsak på kunskaper ur 

grundskolan. Utbildningen ska dessutom utgöra en bas för den nationella 

kompetensförsörjningen i arbetslivet och vara en bas för rekrytering till 

högskolesektorn. Gymnasieutbildningen är öppen för ungdomar som har avslutat sin 

grundskoleutbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning senast under första 

kalenderhalvåren det år de fyller 20 (15 kap. 5 § 2010:800). Utbildningen i 

gymnasieskolan är uppdelad i yrkes och högskoleförberedande program. För 

nuvarande finns tolv yrkes och sex högskoleförberedande program. Det finns också 

sex riksrekryterande utbildningar. En översikt över alla nationella gymnasieprogram 

finns i Tabell 4.3. 

Behörigheten för yrkesprogram nås med godkända betyg i svenska, engelska, 

matematik och fem andra ämnen från grundskolan. För högskoleförberedande 

program krävs godkända betyg i svenska, engelska, matematik och nio andra ämnen 

från en grundskoleutbildning (16 kap. 30-31 §§ 2010:800). För de 

högskoleförberedande ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och 

samhällsvetenskapsprogrammet krävs godkända betyg i geografi, historia, 

religionskunskap och samhällskunskap, för naturvetenskapsprogrammet och 

teknikprogrammet krävs godkända betyg i biologi, fysik och kemi (7 kap. 1 § 

2010:2039).  

 

Tabell 4.3: Översikt över alla gymnasieprogram 

Ekonomiprogrammet 

Högskoleförberedande program 

Estetiska programmet 

Humanistiska programmet 

Naturvetenskapsprogrammet 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Teknikprogrammet 

Barn- och fritidsprogrammet 

Yrkesprogram 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

El- och energiprogrammet 

Fordons- och transportprogrammet 

Handels- och administrationsprogrammet 

Hantverksprogrammet 

Hotell- och turismprogrammet 

Industritekniska programmet 

Naturbruksprogrammet 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Övriga hantverk 
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Yrkesdansarutbildning 

Riksrekryterande utbildningar 

Sjöfartsutbildning 

Flygteknikutbildning 

Marinteknikutbildning 

Idrottsutbildning (RIG, NIU) 

Introduktionsprogrammet Introduktionsprogram 

Gymnasieingenjör Vidareutbildning, fjärde tekniskt år 

 

En ansökan till ett nationellt program eller en gymnasial lärlingsutbildning som börjar 

första läsåret ska ges in till den sökandes hemkommun (16 kap. 35 § 2010:800). 

Huvudmannen ska i första hand ta emot hemmahörande i kommunen (16 kap. 43 § 

2010:800). Om antalet platser är färre än antalet sökande som ska tas emot i första 

respektive andra hand, ska ett urval göras. Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska 

avsättas för dem som på grund av särskilda svårigheter behöver ges företräde eller för 

de som kommer från skolenheter vilkas betyg inte kan jämföras med betygen från 

grundskolan. Övriga platser fördelas med betygen som grund. Varje betyg har sitt 

värde och ger ett meritvärde, meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 

16 bästa betyg. Betygsvärden bestäms enligt Tabell 4.4 (7 kap. 2-5 §§ 2010:2039). 

Tabell 4.4: Betygsvärde för beräkning av meritvärdet 

Betyg A B C D E F 

Betygsvärde 20 17,5 15 12,5 10 0 

Om en elev inte kommer till utbildningen eleven har antagits till och inte heller 

anmäler en giltig orsak till sin frånvaro anses eleven ha slutat utbildningen (12 kap. 3-

4a § 2010:2039).  

Avser ansökan mer än en utbildning ska den sökande ange i vilken ordning han eller 

hon önskar komma i fråga. Undervisningen bedrivs under läsår som är uppdelade i 

höst- och vårtermin (15 kap. 10 § 2010:800). Yrkesprogrammen utgör grund för 

yrkesverksamhet och de högskoleförberedande programmen för fortsatt utbildning vid 

högskolan (16 kap. 2-3 §§ 2010:800). Det finns möjlighet till en gymnasial 

lärlingsutbildning som börjar det första andra eller tredje läsåret. Utbildningen är 

förlagd till en eller flera arbetsplatser (16 kap. 11-11c §§ 2010:800). Utbildningen i 

gymnasieprogrammen är avsedda att genomförs under tre läsår. Ett yrkesprogram kan 

innehålla arbetsplatsförlagd utbildning (4 kap. 12-14 §§ 2010:2039) (16 kap. 15-16 §§ 

2010:800). Utbildningen bedrivs på heltid. Yrkesprogram innehåller minst 2430 

undervisningstimmar om 60 minuter, högskoleförberedande program 2180. 

Omfattningen av studierna anges i gymnasiepoäng (16 Kap. 17-20 §§ 2010:800). För 

varje ämne finns en ämnesplan (1 kap 4 § 2010:2039). I utbildningen ingår också ett 

gymnasiearbete. För varje kursdel ska anges hur många gymnasiepoäng den omfattar. 

Eleverna får en individuell studieplan (1 kap. 7 § 2010:2039) (16 kap. 21-25 §§ 

2010:800). Elever som från grundskolan har betyg i ett språk får läsa vidare utifrån 

grundskolans utbildningsnivå. En elev får också läsa nya språk (4 kap. 9 § 2010:2039). 

För varje nationellt program beslutar huvudmannen om antalet undervisningstimmar 

för varje kurs, gymnasiearbetet och hur tiden ska fördelas över läsåret (4 kap 22 § 

2010:2039). En elev får frivilligt delta i fler kurser (4 kap 23 § 2010:2039). Om en 

elev blir underkänd i en kurs har hon eller han rätt att genomgå prövning i respektive 

kurs eller gymnasiearbetet (8 kap. 24 § 2010:2039). 
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Nationella prov ska användas i den högsta avslutande kursen på programmet och, i 

förekommande fall, inriktningen, i ämnena engelska, matematik och svenska. Syftet 

med nationella prov är att stödja betygssättningen (8 kap. 3-3g §§ 2010:2039). 

Utbildningen syftar till yrkesexamen respektive högskoleförberedande examen. Båda 

kallas gymnasieexamen. Yrkesexamen omfattar minst 2250 gymnasiepoäng, som 

innefattar en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 

matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng i varje ämne (8 kap. 6 § 2010:2039), 

och gymnasiearbetet. Högskoleförberedande examen däremot omfattar minst 2250 

gymnasiepoäng och som innefattar en eller flera kurser i svenska eller svenska som 

andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng engelska om sammanlagt 200 

gymnasiepoäng, och matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng (8 kap. 7 § 

2010:2039) (16 kap. 27-28 §§ 2010:800) (8 kap 4 § 2010:2039). 

Gymnasieingenjörsexamen nås genom en teknisk vidareutbildning. Elever som har 

fått en teknisk gymnasieexamen är behöriga för att söka till vidareutbildningen. 

Utbildningen är avsedd att genomgås på ett läsår och omfattar minst 800 timmar på 

60 minuter och 900 gymnasiepoäng, varav 100 avser ett gymnasiearbete. En 

gymnasieingenjörsexamen utfärdas till eleverna som har genomgått utbildningen 

fullständigt med godkänt betyg (17a kap. 2010:800). Ett examensbevis utfärdas när 

eleven har uppfyllt kraven för gymnasieexamen. Av examensbeviset ska det framgå 

om beviset avser en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen, vilken 

studieväg som examensbeviset avser, om eleven har fått grundläggande behörighet 

till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och om beviset avser en 

yrkesexamen, vilka kurser som beviset avser, hur många gymnasiepoäng som varje 

kurs omfattat och vilket betyg eleven fått på varje kurs, att eleven har genomfört ett 

godkänt gymnasiearbete och vad det har innehållit, om eleven har slutfört ett 

fullständigt eller utökat program, och om eleven har haft ett längre studieuppehåll för 

studier utomlands och vilken karaktär och omfattning dessa studier har haft (8 kap. 

17 § 2010:2039). En översikt över gymnasiegemensamma ämnen och 

gymnasiepoäng ges i appendix i   
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Tabell 7.3 (Bilaga 2 2010:800).  

Med det högskoleförberedande gymnasieexamen kan man bara söka till studieplatser 

inom den respektive studieinriktningen.  

4.3.2 Det bayerska skolsystemet 

 

Enligt den tyska grundlagen har de 

federala förbundsländerna ansvaret för 

utbildning (Art. 30 GG). Det innebär 

att det inte finns något gemensamt tyskt 

skolsystem utan sexton olika 

skolsystem, ett för varje förbundsland. 

På grund av denna federalism i 

utbildningen är det fel att prata om ett 

”tyskt” skolsystem. I detta arbete ligger 

fokus på skolsystemet i förbundslandet 

Bayern, som ligger i södra Tyskland. 

 

4.3.2.1 Grundläggande 

bestämmelser 

 

Utifrån de grundsatser som ges i den 

bayerska författningen regleras skolan 

i Bayern i den bayerska uppfostrings- 

och undervisningslagen (Bayrisches 

Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, 

BayEUG), den bayerska skolordningen 

(Bayerische Schulordnung, BaySchO) 

och skolordningarna för respektive skolform. I det här arbetet tas bara de 

allmänbildande skolorna, medelskolan (Mittelschule, Mittelschulordnung, (MSO)), 

realskolan (Realschule, Realschulordnung, (RSO)) och gymnasieskolan (Gymnasium, 

Gymnasiale Schulordnung (GSO)) upp. För att undvika förväxlingar används de tyska 

benämningarna för respektive skoltyp. 

Många grundläggande bestämmelser regleras redan i den bayerska författningen 

(Verfassung des Freistaates Bayern, BayVerf). Artikel 128 i den bayerska 

författningen (Art. 128 BayVerf) deklarerar att alla invånare i Bayern kan göra anspråk 

på en utbildning som passar de iakttagbara färdigheterna och den inre kallelsen. Alla 

barn är skyldiga att närvara i folkskolan och yrkesskolan. Undervisningen är 

kostnadsfri (Art. 129 BayVerf), och utbildnings- och skolverksamheten är under 

statens tillsyn (Art. 130 BayVerf). Skolan ska inte bara förmedla kunskap och 

färdigheter utan ska även bilda sinnet och hjärtat. De högsta utbildningsmål är vördnad 

för Gud, respekt för religiösa övertygelser och människans värdighet, självdisciplin, 

ansvarskänsla och glädje över att ta ansvar, hjälpsamhet, mottaglighet mot allt som är 

sant, gott och skönt och ansvarskänsla för natur och miljö. Eleverna ska undervisas i 

demokratins anda, i kärlek till det bayerska hemmet och tyska folket och i 

folkförsoningens anda. Eleverna ska dessutom undervisas i småbarnsvårdnad, 

barnuppfostran och hemkunskap (Art. 131 BayVerf). Staten och kommunerna ska 

Bild 4.3: Bayern i Tyskland 
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ordna lämpliga utbildningsinstitutioner och möjligheter för barn och ungdomar (Art. 

128 Abs. 2, 130, 133, 135 BayVerf), och privata utbildningsinstitutioner måste 

motsvara de offentliga utbildningsinstitutionerna (Art. 134 BayVerf). Artiklarna 136 

och 137 kräver obligatorisk religionsundervisning och för elever som inte deltar i 

religionsundervisningen ska undervisning om sedlighetens allmänna grundsatser 

anordnas (Art. 136, 137 BayVerf).  

Skolans uppgifter definieras närmare i BayEUG Art. 2 och omfattar undervisning och 

förmedling av kunskaper och färdigheter, att bidra till att eleverna blir kompetenta i 

att göra självständiga bedömningar och handla på eget ansvar, att fostra eleverna att 

ansvarsfullt använda sin egen frihet, tolerans, ett fridfullt sinne samt acceptans för 

kulturella och religiösa värderingar. Dessutom ska skolan förmedla kunskap om 

historia och traditioner med speciell anknytning till Bayern och kärlek till hemmet, 

främja det europeiska medvetandet, fostra till internationellt samförstånd och stödja 

migranter i sin migrationsprocess samt främja beredskapen att försvara den fria, 

demokratiska och sociala rättsstaten. Vidare ska skolan verka för jämställdhet mellan 

män och kvinnor, göra eleverna kompetenta att tillvarata sina lika rättigheter och sina 

plikter i familj, stat och samhälle samt särskilt uppmuntra pojkarna att ta ansvar i sin 

framtida roll som far och deltaga i familj- och hushållsarbete på ett jämställt sätt. 

Skolan ska även förbereda för yrkeslivet och slutligen väcka miljömedvetenhet. 

Inklusion är alla skolors uppdrag (Art. 2 BayEUG). Skolan ska även genomföra en 

sex- och samlevnadsundervisning (Art.48 BayEUG). 

Skolåret börjar den 01 augusti och slutar 31 juli av det följande året och innehåller 

lovtider som anges av kultusministeriet (Art. 5 BayEUG). En undervisningstimme är 

45 minuter, skolledaren bestämmer över schemat och det ska finnas tillräckligt 

många raster (§19 BaySchuO). Undervisningen ska organiseras i dubbeltimmar, dvs 

två undervisningstimmar i sträck, för att skapa tid och ro under dagen (Anh.1 Nr. 3 

BaySchO). En översikt av lovtiderna för skolåret 2018/19 finns i appendix i   
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Tabell 7.4. 

Enligt undervisningslagen Art. 35 Abs. 1 är den person skolpliktig som uppfyller 

ålderskravet och är folkbokförd i Bayern eller som genomgår yrkesutbildning. 

Skolplikten är tolv år och är uppdelad i heltid- respektive yrkesskolplikt. 

Vårdnadshavaren måste registrera sina minderåriga barn vid skolan där de ska delta. 

Myndiga elever gör det själva (Art. 35 BayEUG). De barn som är 6 år eller fyller 6 år 

senast den 30 september är skolpliktiga. I vissa fall kan barn vänta att börja skolan ett 

år senare när man kan förväntar sig att barnet framgångsrikt ska klara av skolan ett år 

senare. På vårdnadshavarens begäran kan barn även inskolas tidigare. 

Heltidskolplikten slutar efter nio år (Art. 37 BayEUG). De som går en yrkesutbildning 

är yrkesskolpliktiga till och med 31 december det år de fyller 21. Det finns ett undantag 

för dem som jobbar vid armén eller polisen, de som tar ett frivilligt socialt år, de som 

har en medelskolexamen (mittlerer Schulabschluß) eller de som har avslutat en 

yrkesutbildning (Art. 39 BayEUG).  

Obligatoriska skolor är grundskolan (Grundschule), medelskolan (Mittelschule) och 

yrkesskolan (Berufsschule) samt de olika särskolorna. Skolplikten kan också 

fullbordas vid realskolan (Realschule), gymnasieskolan (Gymnasium), 

ekonomiskolan (Wirtschaftsschule), yrkesfackskolan (Berufsfachschule) eller olika 

särskolor (Art. 36 BayEUG). Regeringen bestämmer för varje Grundschule, 

Mittelschule och Berufsschule ett avgränsat område (Art. 32 Abs. 4 BayEUG). Barn 

som bor i respektive område får bara gå på den tilldelade skola. Elever som går en 

yrkesutbildning måste gå till den Berufsschule där de är anställda (Art. 42 BayEUG). 

Eleverna är förpliktade att delta i undervisningen. Om en elev inte kan delta måste 

skolan informeras omedelbart och anledningen måste anges. Om skolan meddelades 

muntligt måste ett skriftligt intyg lämnas in senast två dagar senare. Skolan kan kräva 

ett läkarintyg vid sjukdom som varar längre än tre dagar eller när sjukdomen anses 

tvivelaktigt eller förekommer ofta. Även ett skolläkarintyg kan fordras. I speciella 

undantagsfall kan elever friställas från undervisningen på skriftlig begäran (§20 

BaySchuO) 

Böcker, häften, och arbetsblad får endast användas om de är tillåtna för undervisning 

av skoltillsynsmyndigheten (Art. 51 BayEUG). Undervisningsböcker är kostnadsfria, 

anskaffas av skolorna och lånas ut till eleverna. Ytterligare material, bland annat 

atlaser eller formelsamlingar som används i skolan, måste skaffas av vårdnadshavaren. 

Ekonomiskt svaga familjer kan få finansiellt stöd på begäran (Art. 21 BaySchFG).  

Elevernas förmågor och kunskaper ska bedömas i lämpliga intervall genom skriftliga, 

muntliga och praktiska bedömningar. Typ, antal, storlek, svårighetsgrad och viktning 

av de olika bedömningarna är beroende av skolform och ämne och regleras i respektive 

skolordning (Art 52 Abs. 1 BayEUG). Varje bedömning betygsätts med betyg från ett 

till sex. En översikt ges i Tabell 4.5. 

Tabell 4.5: Betygsnivå i tal och skrift med dess uttydning 

Betyg  Uttydning 

1 Mycket bra Prestation håller måttet på ett utmärkt sätt 

2 Bra Prestation håller måttet på ett bra sätt 

3 Tillfredställande Prestationen håller måttet i stort 



27 

 

 

4 Tillräckligt Prestationen visar brister men uppfyller kraven 

5 Bristfällig Prestationen uppfyller inte kraven men visar 

grundläggande baskunskaper trots att det finns brister 

6 Otillräckligt Prestationen uppfyller inte kraven och visar inte 

grundläggande baskunskaper 

 

På begäran måste läraren informera eleven eller dess vårdnadshavare om alla betyg 

(Art. 52 Abs. 2 BayEUG). Utifrån alla enskilda betyg av skriftliga, muntliga och 

praktiska bedömningar görs årsbetyg (Art. 52 Abs. 3 BayEUG) som avgör om en elev 

går vidare till nästa årskurs eller inte. Regler om utjämning finns i respektive 

skolordning.  

Elever som deltagit i alla bedömningar och visat tillräckliga prestationer får gå vidare 

till nästa årskurs. Elever som inte fått tillåtelse att gå vidare får gå om årskursen. Elever 

får inte gå om en årskurs två gånger eller två årskurser i rad (Art. 53 Abs. 1-3 

BayEUG). Undantag är möjliga när det är tydligt att eleven inte själv är ansvarig till 

bristerna (Art. 53 Abs. 4-6 BayEUG). För inlärningens skull och som motivation till 

självständig lärande ska läxor ges som kan göras på lagom tid vid genomsnittlig 

förmåga med hänsyn till eftermiddagsundervisning.  

Skolgången avslutas med ett avslutningsprov, vilket ger behörighet till ytterligare 

studier. Vid de allmänbildande skolorna finns tre olika skolavslutningar: medelskolan 

(Mittelschule) avslutar efter årskurs nio med den framgångsrika avslutningen av 

medelskolan (erfolgreicher Abschluss der Mittelschule). Elever som genomgår ett 

särskilt prov kan få en kvalificerad avslutning (Qualifizierter Bildungsabschluss, 

Quabi) (Art. 7a Abs. 4,5 BayEUG). Avslutningen efter årskurs nio i Mittelschule ger 

behörighet att påbörja en yrkesutbildning och studera vidare på yrkesskolan medan 

Quabi ger bättre chanser i jobbsökandet för en utbildningsplats.  

Elever på Mittelschule som går årskurs tio och eleverna i årskurs 10 på Realschule har 

möjligheten att avslutar med ett Mittlere Reife prov som ger medelskolexamen 

(mittleren Schuldabschluss) (Art. 7a Abs. 4 BayEUG, Art.8 Abs. 2 BayEUG, Art. 25 

BayEUG). Mittlerer Schulabschluss ger ytterligare behörighet att studera vidare i 

årskurs 11 på gymnasieskolan om man har läst två moderna språk eller att studera 

vidare på Fachoberschule för att få en ämnesberoende högskolebehörighet (Art. 16 

BayEUG). Elever som har gått årskurs 13 tar gymnasieavslutningsprovet Abitur och 

får en allmän högskolebehörighet (Art.9 BayEUG).  

Elevers rättighet till en utbildning som passar deras synliga färdigheter och deras inre 

kallelse (Art. 128 BayVerf.) resulterar i ytterligare några bestämmelser. Eleverna har 

rättighet att delta i skollivet på sätt som överensstämmer med deras ålder. De får delta 

i undervisningen och har alltid rättighet att få information om de bedömningar och 

betyg de fått. Dessutom har de rätt att få information om viktiga skolangelägenheter 

(Art. 56 Abs. 1-3 BayEUG). Eleverna får organisera en skoltidning (Art. 63 BayEUG) 

och organisera en elevrepresentation (Schülermitverantwortung) (Art. 62, 62a 

BayEUG). Å andra sidan är elever förpliktade att bete sig på ett sådant sätt att skolan 

kan uppfylla sitt uppdrag och utbildningsmålet kan nås. De måste undvika allt som 

skulle kunna störa skolans verksamhet (Art. 56 Abs. 4 BayEUG). Eleverna får varken 

ta med sig farliga föremål, droger, alkoholhaltiga drycker (§23 BaySchO) eller 

använda mobiltelefoner (Art. 56 Abs. 5 BayEUG).  
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Lärarna har det pedagogiska ansvaret i undervisningen. De måste ta hänsyn till skolans 

uppdrag (Art. 1, 2 BayEUG) och läroplaner (Art. 54 BayEUG) och måste förmedla 

författningsenliga värderingar på ett trovärdigt sätt (Art. 59 Abs. 1-2 BayEUG). De 

ska samarbeta med elever och vårdnadshavare (Art. 59. Abs. 3 BayEUG). 

Vårdnadshavare ska organisera en representerande kommitté, som ska samarbeta med 

lärare, elever och skolledningen (Art. 64 – 68). Vårdnadshavare har rätt att få lämplig 

rådgivning av lärare. Det måste finnas minst en mottagningsdag där alla lärare är 

tillgängliga för vårdnadshavare. Mottagningsdagen ska organiseras på ett sådant sätt 

att även arbetande vårdnadshavare har möjlighet att delta (§12 BaySchO). 

Vårdnadshavare är förpliktade att se till att deras barn uppfyller skolplikten och deltar 

i undervisningen (Art. 76 BayEUG). Skolan måste informera vårdnadshavare i god tid 

om oroväckande försämringar hos eleverna (Art. 75 BayEUG). Hos elever som går en 

yrkesutbildning måste arbetsgivaren se till att eleverna närvarar vid yrkesskolan (Art. 

77 BayEUG).  

Det finns ett flertal ordningsåtgärder för att säkerställa arbetsro och som skydd för 

individer vid felaktigt beteende hos elever. Om en elev inte deltar i undervisningen 

kan han eller hon kallas till efterarbete under översyn av en lärare. Ordningsåtgärder 

meddelas skriftligt och kan innebära skriftlig tillrättavisning (Verweis), allvarlig 

skriftlig tillrättavisning (verschärfter Verweis), förflyttning till en annan klass, 

avstängning från ett ämne i upp till fyra veckor, avstängning från skolan i upp till sex 

dagar, vid hot avstängning i två till fyra veckor, förflyttning till en annan skola vid 

obligatoriska skolor, avstängning från en skola (Art. 86 BayEUG). Beslutet om 

respektive åtgärder fattas av de behöriga för respektive åtgärd (Art. 87 BayEUG).  

Vägrar en elev att komma till skolan kan skolan ansöka om genomförande av 

skoltvång vid myndigheterna. För genomförandet av skoltvång får myndigheten 

inträda i lägenheter, affärslokaler eller annan privat egendom (Art. 118, 120 BayEUG). 

Sjukdomar, som skulle kunna påverka en elevs skolnärvaro, måste intygas av 

fackkunnig personal och anmälas vid myndigheterna och skolan (Art. 118 BayEUG). 

Vite kan bland annat den få som, medvetet eller omedvetet, glömmer att anmäla ett 

skolpliktigt barn vid en skola, vårdnadshavare som inte ser till att deras skolpliktiga 

barn deltar i obligatoriska skolaktiviteter, arbetsgivare som inte ser till att deras 

skolpliktiga arbetstagare delta i obligatoriska skolaktiviteter och elever som är äldre 

än 14 år och som inte ser till att de delta i obligatoriska skolaktiviteterna (Art. 119 

BayEUG).  

Bild 4.4 visar strukturen av det bayerska skolsystemet. Det här arbetet fokuserar på de 

allmänbildande skolformerna, grundskola (Grundschule), medelskola (Mittelschule), 

realskola (Realschule) och gymnasieskola (Gymnasium) (Art. 6 Abs.2 BayEUG). För 

att undvika förväxlingar används det tyska namnet för respektive skolform.  

Ett pliktämne är ett obligatoriskt ämne alla elever måste få undervisning i. Ett 

valpliktämne är ett ämne som är obligatoriskt för elever som studerar en viss inriktning 

eller ett visst program. De valde att studera på inriktningen, men måste delta i kursen 

(valpliktämne) för att nå programmålen. 
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Bild 4.4: Strukturen av det bayerska Skolsystemet. För att undvika förväxlingar tas namnen på tyska. Efter 

årskurs 4 delas eleverna enligt sina förmågor upp i de tre olika skolformerna som presenteras här. Det finns olika 

möjligheter att uppnå till en högskolebehörighet (Hochschulreife) Det här arbete fokuserar på Grundschule, 

Mittelschule, Realschule och Gymnasium. Yrkesskolorna (Berufsschule, FOS, BOS, Fachschule, 

Fachakademie) Särskola (Förderschule), och Wirtschaftsschule tas inte upp. 
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Ett barn som blir skolpliktigt måste anmälas personligen av vårdnadshavaren vid 

grundskolan där de bor. Grundschule omfattar årskurs ett till fyra (Art 7 BayEUG). 

Det kan finnas årskursövergripande klasser (§7 GrSO). Från och med årsbetyget i 

årskurs två får elever betyg i sina pliktämnen, en inlärningsbedömning och en 

bedömning av det sociala beteendet och deltagandet i undervisningen (§15 GrSO). I 

årskurs fyra har man fram till första undervisningsdagen i maj minst var fjärde 

undervisningsvecka ett prov i tyska, matematik och NO-ämne på Grundschule 

(Heimat- und Sachunterricht) (§10 GrSO). På första undervisningsdagen i maj får 

eleverna i årskurs fyra ett betyg, ett så kallat överlämningsbetyg (Übertrittszeugnis) 

som är avgörande för deras vidare skolgång. Avgörande är genomsnittet av de tre 

ämnena tyska, matematik och NO. Om genomsnittet är bättre än 2,66 (< 2,66) så anses 

eleverna behöriga för Realschule, medan de är behöriga för Gymnasium om 

genomsnittet är bättre än 2,33 (< 2,33) (§6 GrSO). En översikt över omfattningen av 

samtliga ämnen i Grundschule finns i appendix i Tabell 7.5 (Anh. 1 GrSO).  

Mittelschule bbygger på Grundschule och omfattar årskurs fem till nio. Om det finns 

en M-gren med klasser som är avsedda att eleverna når medelskolexamen (mittlerer 

Schulabschluss) finns även en klass i årskurs tio. Mittelschule ska förmedla en 

grundläggande allmänbildning och ska hjälpa i yrkesval och kvalificera för en 

yrkesutbildning. Det finns fyra grenar i medelskolan: teknik, ekonomi, social och M-

grenen (Art. 7a BayEUG). Indelning sker i årskurs sju efter intressen och talang. För 

att antas till M-grenen som leder till medelskolexamenen krävs ett visst 

betygsgenomsnitt i ämnen tyska, matematik och engelska. För att antas till M-grenens 

årskurs 7 krävs 2,66 eller bättre (< 2,66) i årskurs 6, för att antas till M-grenens årskurs 

8 eller 9 krävs 2,33 eller bättre (< 2,33) i årskurs 7 respektive 8, och för att antas till 

M-grenens årskurs 10 krävs 2,33 eller bättre i det kvalificerande avslutningsprovet (§7 

MSO). Större skriftliga prov måste annonseras minst en vecka innan provet. De rättade 

proven ska lämnas till vårdnadshavare för kännedom och återlämnas inom en vecka 

(§12 MSO). Vid fusk under provet, försök till fusk eller användning av otillåtna 

hjälpmedel bedömas provet med betyg 6. En elev går inte vidare till nästa årskurs om 

hen har minst tre ämnen med betyg 5 eller hens betygsgenomsnitt är sämre än 4,00 (> 

4,00) (§15 MSO). Ett betyg 6 räknas som två betyg 5. Det betyder att i två ämne betyg 

5 är likvärdig med betyg 6 i ett ämne. Det finns möjligheter för utjämning av betyg 

och vidaregång på prov (§16 MSO). Årsbetygen innehåller betyg, anmärkningar 

angående beteende och medverkan samt anmärkningar om ogiltig frånvaro. Betygen i 

årskursen åtta, nio och tio får inte innehålla anmärkningar som försvårar övergången 

till yrkeslivet (§18 MSO). 

Med undantag av M-grenen avslutar Mittelschule efter årskurs nio. En framgångsrik 

avslutning nås genom att ha ett betygsgenomsnitt av högst 4,00 (< 4,00) i alla 

pliktämnen och högst tre ämne med betyg 5. En betyg 6 räknas som två betyg 5 (§19 

MSO). Avslutningsprovet för att få en kvalificerad avslutning (Qualifizierter 

Abschluss, Quabi) omfattar ett skriftligt prov för alla deltagande elever i tyska och 

matematik och ett projektarbete som täcker kursmålen för kursen arbete – ekonomi – 

teknik och ett valpliktämne, ett skriftligt prov i antigen engelska eller 

fysik/kemi/biologi eller historia/samhällskunskap/geografi och antigen ett skriftligt 

prov i ett av ämnena religion, etik, informatik eller räkenskap, eller ett praktiskt prov 

i idrott, musik eller bild (§23 Abs. 1-3 MSO). Den maximala provtiden visas i 

appendix i   
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Tabell 7.6.  

Rättning, bedömning och betygssättning av provet görs av två lärare för varje delprov. 

Om det finns en muntlig komplettering i tyska eller matematik (§23 Abs. 3), så viktas 

skriftligt till muntligt med 2:1. Den kvalificerade avslutningen (Quabi) nås när 

genomsnittet av alla prov är bättre än 3,0 (< 3,0) (§25 MSO). 

Eleverna i M-grenen genomgår ett avslutningsprov i slutet av årskurs tio för att nå 

medelskolexamen (mittlerer Schulabschluss). Avslutningsprovet består av ett skriftligt 

prov och en presentation i tyska, ett skriftligt prov i matematik, ett skriftligt och ett 

muntligt prov i engelska och ett projektarbete som täcker kursmålen för kursen arbete 

– ekonomi – teknik samt ett valpliktämne (§29 MSO). Provtiden anges appendix i 

Tabell 7.7. 

Rättning, bedömning och betygssättning av provet görs av två lärare för varje delprov. 

Viktning av det skriftliga och muntliga delprovet är i tyska 3:1 i engelska 2:1. Eleverna 

får komplettera med ett muntligt prov. I det slutliga betyget ingår provbetyg och 

årsbetygen för årskurs 10 (§31 MSO).  

En översikt över omfattningen av samtliga ämnen i de olika årskurserna ges i 

appendix i   
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Tabell 7.8. 

4.3.2.2 Realschule 

 

Realschule bygger vidare på Grundschule och omfattar årskurs fem till tio. Realschule 

ska ge en allmän och yrkesförberedande utbildning som förbereder för ett flertal 

teoretiska och praktiska yrken men även skapar en bas för att nå en 

högskolebehörighet. Den här skolformen har tre program som eleverna får välja 

emellan: ett naturvetenskapligt – tekniskt program (ämnesgrupp I), ett 

ekonomiprogram (ämnesgrupp II) och ett språkprogram eller musikaliskt-estetiska och 

sociala ämnen (ämnesgrupp IIIa/b) (Art. 8 BayEUG). 

Elever som i sitt Übertrittszeugnis har ett betygsgenomsnitt som är bättre än 2,66 (< 

2,66) i de tre ämnena tyska, matematik och NO (Heimat- und Sachunterricht), i 

årsbetyget i årskurs fem på Mittelschule ett betygsgenomsnitt bättre än 2,33 (< 2,33), 

som klarat en två dagars provundervisning, har gått på gymnasieskolan 

(Gymnasium) eller hoppat över årskurs fyra kan antas till årskurs fem i Realschule 

(§2 RSO). För att kunna bilda ett utbildningsprogram med sina respektive 

valpliktämne krävs minst 14 elever som vill gå programmet på skolan. Stödgrupper i 

matematik, tyska och engelska kan bildas i årskurs fem och sex (§14 RSO). Elever i 

årskurs sex får välja vilket program de vill gå från årskurs sju till tio (§16, Anh. 1 

RSO). Det finns större och mindre prov. Större prov kallas ”Schulaufgabe” och är 

skriftliga och täcker allt som gjordes i ett utbildningsavsnitt sedan det senaste stora 

provet. De måste annonseras minst en vecka i förväg. Provtiden är maximalt 60 

minuter. På samma dag får inget annat prov skrivas. Per vecka får bara två större 

prov skrivas (§18 RSO). Mindre prov är små skriftliga prov som täcker bara sex 

undervisningstimmar och annonseras minst en vecka i förväg med en provtid av 

maximalt 30 min. Skriftliga spontanprov täcker maximalt två undervisningstimmar, 

annonseras inte och har en provtid av maximalt 20 min. Vidare bedöms muntliga 

läxförhör, presentationer och delaktighet under lektionerna (§19 RSO). En översikt 

över antalet större prov som måste hållas per läsår finns i appendix i   
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Tabell 7.9. 

Större skriftliga prov ska rättas, betygsättas och återlämnas till eleverna inom två 

veckor och ska för vårdnadshavarens kännedom ges med hem och återlämnas 

oförändrade (§20 RSO). Den yttre formen kan ingå i betygssättningen. Ogiltig 

frånvaro ger betyget 6 (§21 RSO). Vidarebefordring till nästa årskurs är otillåtet om 

en elev har betyg 6 i ett ämne eller betyg 5 i två ämne. Det finns möjligheter för 

betygsutjämning. Elever som har betyg 5 i bara två ämne eller betyg 6 i bara ett ämne 

kan delta i ett omprov (§24-27 RSO). Realschule avslutas med ett skriftligt prov i slutet 

av årskurs tio. Provet är uppdelat i fyra delprov. Tyska- och engelskaproven är samma 

för alla elever. Ämnesgrupp I skriver dessutom prov i matematik I och fysik, 

ämnesgrupp II i matematik II och företagsekonomi, ämnesgrupp III i matematik II och 

sitt respektive valpliktämne, franska, bild, slöjd, hemkunskap eller socialkunskap. 

Provuppgifterna utges från kultusministeriet (§35 RSO) Det finns möjlighet att 

komplettera muntligt om betyget i provet skiljer med mer än ett steg från de övriga 

betygen. I ämnesgrupp IIIb finns ytterligare ett praktiskt prov om 240 minuter provtid 

i ämnena bild, slöjd och hemkunskap som genomförs under sista tredjedelen av läsåret 

(§37 RSO). Proven rättas och bedöms av två lärare. Avslutningsbetyget baseras på 

provbetyget och de övriga betygen. Provbetyget är avgörande för det slutliga betyget 

i respektive provämne (§39 RSO). Eleverna som godkänts i avslutningsprovet får en 

Realschulavslutning, som är en medelskolexamen (mittlerer Schulabschlulss) (Art. 25 

Abs. 1 Satz 1 BayEUG). 

En översikt över omfattningen av samtliga ämnen i de olika årskurserna och program 

ges i appendix i   
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Tabell 7.10 –   
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Tabell 7.13 (Anh. 1 RSO). 

 

4.3.2.3 Gymnasium 

 

Gymnasium bygger vidare på Grundschule och omfattar årskurs fem till tretton. 

Gymnasium är en allmänbildande skola. Dess syfte är att ge elever en fördjupad 

allmänbildning som krävs för en allmän högskolebehörighet eller för utbildningar på 

en högre nivå. De sista två åren av Gymnasium är en kvalifikationsfas som avslutas 

med ett omfattande avslutningsprov, det så kallade Abitur. Det finns sex olika 

program: humanistiskt, språkligt, naturvetenskapligt-tekniskt, musikaliskt, 

ekonomiskt och socialvetenskapligt Gymnasium (Art. 9 BayEUG).  

Elever som i sitt Übertrittszeugnis har ett betygsgenomsnitt som är bättre än 2,33 (< 

2,33) i de tre ämnena tyska, matematik och NO (Heimat- und Sachunterricht), i 

årsbetyget i årskurs fem på Mittelschule:n ett betygssnitt bättre än 2,00 (< 2,00), som 

klart två dagars provundervisning (§3 GSO), eller hoppat över årskurs fyra kan antagas 

till årskurs fem i Gymnasium. Antagning till musikaliskt Gymnasium kräver dessutom 

att talang kan påvisas genom musikbetyget i Übertrittszeugnis eller på ett annat sätt 

(§2 GSO). Elever som har fått en medelskolexamen (mittlerer Schulabschluss) på 

Real-, Wirtschafts- eller Mittelschule med avslutsbetyg 1,5 eller bättre (< 1,5) kan 

antas i årskurs 11 utan ytterligare prov. Om de har fått en genomsnitt som är bättre än 

2,5 (< 2,5) krävs att de genomför ett prov i kärnämnena för respektive program (§7 

GSO). Gymnasium är delat i tre delar, lågstadiet (Unterstufe), som innefattar årskurs 

5-7, mellanstadiet (Mittelstufe) som innefattar årskurs 8-10, och högstadiet 

(Oberstufe) som innefattar årskurs 11 och kvalifikationsfasen i årskurs 12 och 13 (§14 

GSO). Den maximala tiden en elev får vara delta i Gymnasium är 11 år (§14 GSO). 

Alla ämnen förutom idrott är viktiga för att gå vidare till nästa årskurs. Kärnämnen är 

tyska, två språk, matematik, fysik och ett ämne för varje program som visas i Tabell 

4.6 (§16 GSO). 

Tabell 4.6: Programspecifiska kärnämnen i Gymnasium (§16 GSO) 

Program Kärnämne 

Humanistiskt Grekiska 

Språk Ännu ett språk 

Naturvetenskapligt-tekniskt Kemi 

Musik Musik 

Ekonomi Ekonomi 

Socialvetenskapligt Politik och samhälle 

 

Bedömningar är uppdelade i, större och mindre prov (§21 GSO). Större prov kallas 

”Schulaufgabe”. Det ska finnas minst tre större prov per läsår i tyska matematik och 

språk. Om det är mer än tre undervisningstimmar per vecka ska det finnas fyra stora 

prov. Större prov är skriftliga och ska annonseras minst en vecka i förväg. Per dag 

får det vara maximalt ett större prov, per vecka två. Den maximala provtiden är 60 

minuter i årskurs 5 – 11 (§22 GSO). Mindre prov är skriftliga kortprov (Kurzarbeit) 

som omfattar maximalt 10 undervisningstimmar innan själva provet. De annonseras 
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minst en vecka i förväg och har en provtid om maximalt 30 minuter. Skriftliga 

spontanprov, som är oannonserade, omfattar maximal två undervisningstimmar och 

har en maximal provtid av 20 minuter. Läxförhör, deltagande i undervisningen och 

rapporter räknas också som mindre prov (§24 GSO). Skriftliga prov ska rättas inom 

maximalt två veckor och ska tas med hem för vårdnadshavare kännedom. De måste 

återlämnas oförändrade inom en vecka (§25 GSO). Den yttre formen kan ingå i 

betygssättningen. Ogiltigt frånvarande elever betygsättas med betyg 6 (§26 GSO). 

Årsbetyget beräknas ur medelvärdet av alla större och medelvärdet ur alla mindre 

bedömningar. Relationen större till mindre prov är 2 till 1, i ämnen där det skrivas 

bara två större prov 1 till 1. I ämnet musik i musikprogrammet ingår i betyget 

klasslektioner samt sång och instrument. Deltagande i nationella och internationella 

tävlingar eller högskolekurser som kan matchas till ett ämne får ingå i betyget (§28 

GSO). Elever som i sitt årsbetyg har i ett ämne betyg 6 eller i två ämnen betyg 5 får 

inte gå vidare till nästa årskurs. Det finns möjligheter till omprov och utjämning 

(§30-33 GSO). I årskurs fem till tio ska årsbetygen innehålla kommentarer om 

elevers samarbete, beteende och förmågor. I årskurs nio och tio får kommentarerna 

inte försvåra övergången till yrkeslivet. Elever som går vidare till årskurs 11 får 

medelskolexamenen (mittlerer Schulabschluss) automatisk. En anmärkning görs i 

årsbetyget (§39 GSO). I slutet av andra veckan i februari ska ett mellanbetyg sättas 

som ger information om elevens prestationer (§40 GSO).   
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Tabell 7.14 -   
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Tabell 7.19 i appendix visar översikten över avtalet undervisningstimmar per vecka i 

varje ämne i de olika program för årskurs 5 – 11 (§15 Abs. 1 GSO). 

Årskurs 12 och 13 är kvalifikationsfasen för en allmän högskolebehörighet. 

Kvalifikationsfasen är indelad i fyra terminer och avslutas med Abiturprovet (§15 

GSO). Undervisningen sker i ett kurssystem. Eleverna väljer sina kurser enligt 

speciella kriterier senast den 15 april i årskurs 11 (§17 GSO) Ämnena är indelade i 

tre kategorier: Språklig-litterarisk-estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen 

och matematiskt-naturvetenskapliga ämnen. Obligatoriska ämnen för alla fyra 

terminerna är tyska, matematik, historia, religion eller etik och idrott. Under alla fyra 

terminerna måste eleven läsa ett språk, ett av ämnena fysik, kemi eller biologi, ett av 

ämnena geografi eller ekonomi, och ett av ämnena bild eller musik. Under årskurs 12 

måste eleven läsa ytterligare ett naturvetenskapligt ämne eller informatik eller ännu 

ett språk. Ämnen som prövas i Abiturprovet måste läsas alla fyra terminerna (§19 

GSO). En översikt över obligatoriska och valbara ämnen finns i appendix i   
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Tabell 7.20 –   
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Tabell 7.22 (Anh. 3-5 GSO).  

I varje ämne hålls varje termin ett större skriftligt prov som har en maximal provtid 

om 90 minuter (§22 GSO). I idrott kan det skriftliga provet ersättas av praktiska prov. 

I ämnena vokalensemble, instrumentensemble, teater och film och biologisk-kemisk 

praktik ersätts det skriftliga provet med ett praktiskt prov som innebär ett muntligt 

läxförhör. Betygsättning sker enligt ett 15-poängssystem (§29 GSO). Översättningen 

anges i Tabell 4.7 

Tabell 4.7: Betygssystem i årskurs 12 och 13 (§29 GSO) 

Poäng 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Betyg + 1 - + 2 - + 3 - + 4 - + 5 - 6 

En kurs som betygsätts med 0 poäng räknas som ej läst under respektive termin (§19 

GSO). Ett självständigt seminariearbete måste genomföras. Tiderna och uppgifterna 

för de skriftliga delarna av Abiturprovet utges av kultusministeriet (§43, §49 GSO), 

för de muntliga provdelarna bestämmer en provkommitté tider och uppgifter (§50 

GSO). De elever som har läst alla obligatoriska ämnen och valpliktämnen, som har 

fått sammanlagt minst 100 poäng i alla fem provämnena under alla fyra terminerna, 

som har fått sammanlagt minst 200 poäng ur 40 halvårsbetyg, därav 32 med 5 eller 

mer poäng, som har fått minst 24 poäng på seminarierna och seminariearbetet, som 

har läst minst 132 undervisningstimmar under alla fyra terminer, som har fått minst 1 

poäng på seminariearbetet och dess presentation och har läst två språk är tillåts 

skriva Abiturprovet (§44 GSO). Själva Abiturprovet består av 5 delprov, varav 4 är 

skriftliga och ett är ett kollokvium. Obligatoriska ämnen är tyska, matematik, ett 

språk och ett ämne ur den socialvetenskapliga kategorin. Nästan alla ämnen är 

valbara som provämne. För vissa ämnen krävs speciella ytterligare krav (§48 GSO). 

Även geologi och biofysik kan väljas men bara som muntliga ämnen. För tyska, 

matematik och det valda språket genomförs skriftliga prov. För de andra två ämne får 

eleven välja vilket prov som ska vara skriftligt och vilket som ska vara muntligt (§48 

GSO) Provtiderna för de valbara ämnena anges i   
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Tabell 7.23 i appendix. 

Kollokviet består av två delar: en femton minuters presentation och ett femton 

minuters samtal om två utbildningsavsnitt (§50 GSO). Proven rättas av två lärare varav 

den ena är den kursansvariga läraren (§51 GSO). För att få det slutgiltiga resultatet 

multipliceras Abiturprovet med fyra. Det finns möjligheten att komplettera muntligt. 

Resultatet beräknas då enligt formeln 𝑃 =
2∗𝑠+𝑚

3
∗ 4, då 𝑃 är resultatet, 𝑠 det skriftliga 

provet och 𝑚 det muntliga (§52 GSO). Abiturbetyget består ur två block, block ett 

som innehåller alla betyg från terminerna 12/1, 12/2, 13/1 och 13/2 och block två som 

innehåller Abiturprovet. I block ett finns maximalt 600 poäng, i block två 300 poäng 

(§53 GSO). Den allmänna högskolebehörigheten får de som klarat alla obligatoriska 

prov, fått minst 100 poäng på Abiturprovet och minst 300 poäng totalt (§54, 55 GSO). 

Abiturprovet kan göras om tidigast nästa år och bara som en helhet (§63 GSO). 

 

4.3.3 Kursplaner kemi 

 

Kursplanerna för alla ämnen inom respektive skolform är skrivna på ett liknande sätt. 

För att kunna avgöra vilka skillnader och likheter som finns mellan de olika 

skolformernas kursplaner, och hur skillnaderna skulle kunna påverka PISA-resultaten, 

beskrivs här i detalj samtliga kursplaner i Sverige och Bayern för ett utvalt ämne. 

Eftersom PISA 2015 hade naturvetenskap som fokusområde valdes kursplanerna för 

kemiämnet.  

4.3.3.1 Sverige 

 

I Sverige sker enskild kemiundervisning i grundskolans mellan- och högstadium och 

i kemikurserna Kemi 1 och Kemi 2 på gymnasieskolan. En övergripande 

naturvetenskapsundervisning som kombinerar de tre discipliner, kemi, fysik och 

biologi sker i grundskolans lågstadium och i gymnasieskolans naturvetenskapskurser. 

Det här arbetet fokuserar enbart på kemi. 

I mellanstadiet (årskurs 4-6) får eleverna kemiundervisning minst 55 timmar om 60 

minuter per timme. I högstadiet (årskurs 7-9) är det 75 timmar. Under de 55 timmarna 

i mellanstadiet ska eleverna lära sig om enkla partikelmodeller och kunna förklara 

materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Eleverna ska kunna indela 

material utifrån utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet och syrehalt. 

Eleverna ska känna till vattens kretslopp, luftens egenskaper, fotosyntesen och 

förbränning. Även förädling av råvaror, återvinning, mat, näringsämnen, vanliga 

kemikalier i hemmet och hushållet och dess användning samt fossila bränslen är en 

del av kemiundervisningen i mellanstadiet. Kemins historia och äldre beskrivningar 

av materiens uppbyggnad spelar också en roll liksom laborativa vanor (Skolverket, 

2017a).  

Högstadiet bygger på de baskunskaper som lärdes in under mellanstadiet. 

Partikelmodellen utvidgas med elementarpartiklar, man talar om kemiska föreningar 

och reaktioner och använder partikelmodeller för att förklara faser, fasövergångar och 

processer i mark, luft och vatten. Vatten introduceras som lösningsmedel och 

transportör av ämnen. Lösningar, fällningar och pH-värde tas upp, liksom kemiska 

processer i mark, luft och vatten ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Man går in på 
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kolatomens kretslopp och organisk kemi samt vissa biokemiska processer, som 

fotosyntesen. Vår energianvändning och en hållbar utveckling diskuteras. Kemiska 

processer vid framställning och återvinning av produkter tas upp och man går in på 

faktorer som påverkar materialens nedbrytning. Man talar om reningsprocesser för 

dricks och avloppsvatten, innehållet i mat och dryck, påverkan på miljö och hälsa av 

några vanliga kemikalier i hemmet, hur man hanterar brandfarliga ämnen och aktuella 

samhällsfrågor som rör kemi. Även kemins historia spelar en roll, speciellt hur 

upptäckter förändrar våra livsvillkor, liksom aktuella forskningsområden inom kemi, 

kemiska modellers användbarhet och det periodiska systemet. Laborativt ska eleverna 

lära sig hur man genomför systematiska undersökningar, separations- och 

analysmetoder som destillation och identifikation samt hur man dokumenterar resultat 

och granskar ny information (Skolverket, 2017a). 

I gymnasieskolan ska kemin ge eleverna förutsättningarna för att utveckla sina 

kunskaper om kemiska begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder, förmågan att 

hitta svar på frågor, identifiera och lösa problem, planera genomföra, tolka och 

redovisa experiment, kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle och 

användning av de inlärda kunskaperna för att granska information. Kursen fokuserar 

på materia och kemisk bindning, reaktioner och förändringar, stökiometri, kvalitativa 

och kvantitativa analysmetoder samt kemiska arbetssätt. Kemi 2 innehåller kemisk 

kinetik, jämvikt, organisk kemi, biokemi, spektrometri och spektroskopi (Skolverket, 

2011a). Båda kurserna omfattar 100 gymnasiepoäng. Sedan nittiotalet finns ingen 

koppling av tid till gymnasiepoäng, vilket kritiserats av lärarnas riksförbund (Lärares 

Riksförbund, 2013). 

 

4.3.3.2 Bayern 

 

Det finns ingen speciell kemiundervisning vid Mittelschule. Den ingår istället i de två 

allmänna ämnena natur och teknik (Natur und Technik) och fysik/kemi/biologi 

(Physik, Chemie/Biologie). Liksom med naturkunskapsundervisningen på svenska 

gymnasieskolan är det inte heller möjligt att separera kemibiten.  

En undervisningstimme är 45 minuter.  

På både Realschule och Gymnasium finns kemi som ämne. Kursplanerna i båda 

skolformerna är mycket mer detaljerad än svenska kursplaner. I Realschule bedrivs 

kemiundervisningen från årskurs 8 till årskurs 10. I årskurs åtta talar man inledningsvis 

om ämne och ämnesegenskaper, materiens uppbyggnad, kemiska reaktioner och det 

periodiska systemet samt dess uppbyggnad. Årskurs nio belyser kemiska bindningar, 

donor-acceptorkonceptet i samband med elektron- och protonövergång samt 

redoxreaktioner. Årskurs tio fortsätter med protonövergång, organisk kemi, 

biomolekyler, aminosyror och proteiner, kolhydrater, fetter och till sist polymerer och 

silikoner. En mer detaljerad sammanfattning av den 20-sidors kursplanen får 

Realschule finns i appendix. 

I Gymnasium undervisas kemi från årskurs 8 till årskurs 13. En mer detaljerad 

sammanfattning av de 37 sidor kursplan finns i appendix. Här ges bara en grov 

struktur. Årskurs 8 börjar med ämne, ämnesegenskaper och partikelmodeller, fortsätter 

med kemiska reaktioner och avslutar med kemiska föreningar och dess egenskaper ur 

ett utvecklande perspektiv från Daltons modell till skalmodellen. I årskurs 9 tar man 
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först det periodiska systemet upp, därefter donor-acceptorkonceptet i samband med 

elektronövergång, molekyler och orbitalmodellen och avslutar med intermolekylära 

interaktioner. Årskurs 10 fortsätter med donor-acceptorkonceptet i samband med 

protonövergång, redoxreaktioner och avslutar med nukleofila och elektrofila 

reaktioner. Årskurs 11 handlar i början om organisk kemi och börjar med kolväte och 

fortsätter med färgämne. Därefter ingår man på reaktionskinetik, reaktionshastighet, 

kemisk jämnvikt och redoxjämnvikt samt des teknisk betydelse. Årskurs 12 äger sig 

åt syra-bas jämvikter och aminosyror ur ett kvantitativt perspektiv, makromolekyl, 

proteiner och kolhydrater och avslutar med material. Kursplanen för årskurs 13 har 

inte än utvecklats vid tiden det här arbete publicerades.  



44 

 

 

5 RESULTAT OCH DISKUSSION 
 

Utifrån den insamlade informationen kommer i detta avsnitt en jämförelse att göras 

mellan de olika faktorer som skulle kunna påverka PISA-resultaten. De samhälleliga 

faktorerna i sina kontexter i respektive skolsystem analyseras först, följda av de två 

skolsystemen och de olika kursplanerna. De funna resultaten jämförs slutligen med 

PISA-resultaten 2015. Detta arbetes begränsningar samt förslag till ytterligare analys 

diskuteras i sista delen av detta avsnitt. 

5.1 Bayern satsar mer på struktur och disciplin 

 

Varje land har sin egen historia. Medan Sverige sedan 1500-talet har varit ett land, har 

Tyskland varit ett delat land med interna konflikter fram tills andra hälften av 1800 

talet. Tyskland förorsakade och förlorade två världskrig under 1900-talet, av vilka 

Sverige inte drabbades i någon större utsträckning. I Sverige började den 

demokratiseringsprocessen redan under 1700-talet, men genomsyrade hela Sverige 

med beslutet om den allmänna rösträtten 1918, medan demokratin uppstod i Tyskland 

1918. Idag är Sverige ett kungarike och Tyskland en federal republik där Bayern är en 

delstat.  

Både länderna har demokratiska parlament idag, Sverige som parlamentarisk monarki, 

Tyskland och Bayern som demokratiska republiker. Sverige har 10 miljoner invånare, 

Bayern har 12 miljoner. Både länderna är kristet präglade och mänskliga rättigheter 

och demokratiska värden, som okränkbarhet, likhet, jämställdhet, frihet, yttrandefrihet 

och tryckfrihet, står i centrum i ländernas lagstiftning och samhälle. I Bayern 

värdesättas även de preussiska dygderna. 

Familjesituationerna är lika. I Sverige fanns 2017 1,1 miljoner familjer, i Bayern fanns 

det 1,7 miljoner. 70 % av familjerna i Sverige var kärnfamiljer och var tionde familj 

var ombildad. I Bayern var 12 % av föräldrarna ensamstående. Familjerna med 

ensamstående föräldrar hotas mest av fattigdom i båda länderna. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de båda länderna liknar varandra med avseende 

på värderingar. I Bayern lägger man dock större vikt vid struktur och disciplin, medan 

jämställdhet betonas mer i Sverige. Påverkan på PISA-resultaten borde vara 

försumbar. 

5.2 Bayerns skolsystem är mer reglerat 

 

Skolan i Sverige har sin utgång i grundlagen (2014:1385) och är reglerad i en 

övergripande lag, skollagen (2010:800) samt i skolordningen (2011:185) och 

gymnasieordningen (2010:2039). Närmare bestämmelser finns i Läroplanerna LGr 11 

(Skolverket, 2017b) och Lgy11 (Skolverket, 2011b). Skolan i Bayern utgår från 

författningen (BayVerf) och är reglerad i en övergripande lag, Bayerisches 

Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG), samt i ordningar dels en för alla skolor, 

Bayerische Schulordnung (BaySchO), dels ordningarna för varje skolform (GrSO, 

MSO, RSO, GSO). I Läroplanen återfinns kursplanerna. 
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Skolans uppgifter är i de både länderna mycket lika. I enlighet med demokratiska 

värderingar, har alla barn rätt till en utbildning och utbildningen ska vara i 

överensstämmelse med demokratiska grundvärden, leda eleverna till eget 

ansvarstagande och öppna deras ögon för olika perspektiv. Det finns obligatoriska 

skolor och skolplikt. I Bayern finns några ytterligare bestämmelser i författningen som 

gäller den kristna traditionen, ansvar i familjen och barnuppfostran. I Sverige tas den 

kristna traditionen upp i skollagen. Familjeplikter och barnuppfostran tas upp i 

läroplanen (Skolverket, 2017b).  

Tabell 5.1: Likheter och skillnader i hur skolan är organiserad och vad skolans uppdrag är 

 Sverige Bayern 

Organisation Utifrån grundlag/författning i mindre lag och förordningar 

Skolans 

uppdrag 

Utbildning och uppfostran med demokratiska värderingar och fokus på mänskliga 

rättigheter 

 Utifrån kristen tradition definerad i 

skollagen 

Utifrån kristen tradition definierad i 

författningen 

  Barnuppfostran, familjeplikter 

  Obligatorisk religionsundervisning i 

författningen 

 

Både skolsystemen är organiserade i läsår som börjar i augusti. Lovtider i Sverige 

bestäms av kommunerna, i Bayern av staten. I Sverige är undervisningstiden 

definierad som garanterad undervisningstid i respektive skolform, men längden av 

undervisningstimmarna och raster är inte definierade. I Bayern är den definierad 

genom undervisningstimmar. En undervisningstimme i Bayern är 45 minuter. Två 

undervisningstimmar ska hållas i sträck sedan ska det finnas en rast.  

Skolplikten börjar i Sverige det kalenderår ett barn fyller sex år med förskoleklass. 

Skolplikten är 10 år tills barnet går ur grundskolan. Skolplikten i Bayern börjar det 

året ett barn fyller sex år. Fastställd dag är den 30 september, det vill säga att barn 

födda mellan 01 augusti och 30 september är fem år när de börjar i första klass i 

Grundschule. Skolplikten är 12 år, varav 9 år är heltidskola och 3 år är yrkesskola. 

Båda länderna tillåter undantag. Vårdnadshavaren är ansvarig för att en elev fullgör 

sin skolplikt. Underlåtelse kan straffas med vite i båda länderna. Förskoleklass ingår 

inte i skolsystemet i Bayern utan är en del av dagis.  

Obligatoriska skolor i Sverige är förskoleklassen och grundskola eller grundsärskola 

medan gymnasieskolan är frivillig. Obligatoriska skolor i Bayern är Grundschule, 

Mittelschule och Berufsschule eller respektive särskola. Frivilliga skolor är 

Realschule, Wirtschaftsschule och Gymnasium. Privata huvudman är tillåtna i båda 

länderna.  

I Sverige är skolan kostnadsfri. I Bayern är utbildningen kostnadsfri.  

Läxor nämns inte i Sverige, I Bayern anses läxor som en hjälp och ett stöd i 

inlärningen.  

Betygsskalan i Sverige är A-F, där A-E är godkända betyg och F underkänt. I Bayern 

är betygsskalan 1-6 där 1-4 är godkända och 5,6 underkända betyg.  
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Elever i Sverige flyttas automatiskt upp till nästa årskurs. I Bayern sker uppflyttandet 

bara när eleven uppfyller kraven. 

Betygssättningen i Sverige börjar i årskurs 6, i Bayern redan i årskurs 2.  

Både länder sätter stor vikt vi kommunikation mellan vårdnadshavare och lärare. I 

Sverige hålls utvecklingssamtal en gång per termin medan man i Bayern minst en gång 

per läsår håller en mottagningsdag där alla lärare är på plats. Tiden för denna dag måste 

anpassas på sådant sätt att även arbetande vårdnadshavare kan delta. 

Sjukanmälan måste ske samma dag. I Bayern måste ett skriftligt intyg finnas i skolan 

senast dagen efter sjukanmälan. Vid sjukdom som är längre än tre dagar måste ett 

läkarintyg lämnas i skolan. Vid tvivel kan skolan kräva ett läkarintyg. I Sverige utreds 

längre frånvarotider genom elevhälsan.  

Båda skolsystemen har ordningsåtgärder för att säkerställa arbetsro och skydd mot 

kränkande behandling. Kvarsittning eller efterarbete vid olydnad finns i både länder. 

De första åtgärderna är lite annorlunda i Sverige än i Bayern. Medan man utvisar en 

elev från lektionen i Sverige får en elev i Bayern en skriftlig tillrättavisning som 

skickas till vårdnadshavare för kännedom. Förflyttningar inom skolan och mellan 

skolor samt uteslutning vid upprepade eller allvarliga störningar kan ske i båda 

länderna. 

I Bayern finns avslutningsprov, med tydliga instruktioner gällande genomförande, 

bedömning och betygssättning, som hålls när skolplikten upphör eller i slutet av sista 

årskursen. Mest avancerade är instruktionerna för Abiturprovet, som ger allmän 

högskolebehörighet. I Sverige har man inga avslutningsprov. 

Även om betygsättningen regleras i respektive skolordning är den överlag lik i 

Mittelschule, Realschule och Gymnasium. Proven uppdelas i större och mindre prov. 

Det är tydligt definierat hur många större prov som ska hållas, och hur de ingår i 

årsbetygen. Formen för de mindre proven är också tydligt definierad. Svenska skolan 

däremot skiljer mellan summativ och formativ bedömning. Utformandet av själva 

bedömningen är inte närmare definierat, men ska vara rättssäkert. 

Högskolebehörigheten efter gymnasieskolan i Sverige är ämnesinriktad, beroende på 

vilket gymnasieprogram eleven valt. När en elev går ur Gymnasium i Bayern så har 

hen en allmän högskolebehörighet. 

Skolsystemets struktur i Sverige är mycket annorlunda jämfört med det bayerska 

systemet. Sverige har en gemensam skola för alla medan endast Grundschule är 

gemensam i Bayern. I slutet av årskurs 4 sker en nivågruppering och elever med högre 

betyg får gå Realschule eller Gymnasium.  

Skillnader och likheter i de grundläggande bestämmelserna är sammanfattat i Tabell 

5.2 
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Tabell 5.2: Skillnader och likheter i övergripande bestämmelser 

 Sverige Bayern 

Undervisningstid Läsår, början i augusti 

 Garanterad undervisningstid 

per stadium 

Ingen närmare reglering  

Undervisningstimmar med 45 minuter 

2 Timmarsblock 

Rast 

Lov Bestäms av kommunen Bestäms av staten 

Skolplikt Ja, börjar samma höst som barnet fyller sex år 

 Under kalenderåret Mellan 1 oktober – 30 september 

 10 år heltid 12 år, 9 år heltid, 3 år deltid 

 Vårdnadshavare ansvarig – vite vid förseelse möjligt 

Obligatoriska skolor Förskoleklassen, grundskola 

(särskola, sameskola) 

Grundschule, Mittelschule, 

Berufsschule  

(särskola: Förderschule) 

 Vårdnadshavare får välja fritt 

vilken skola barnet går 

Placering på en skola tilldelas efter 

geografiskt område 

Frivilliga skolor Gymnasieskola Realschule, Wirtschaftsschule, 

Gymnasium 

Privat huvudman Tillåten 

Kostnadsfrihet Skolan Undervisningen 

Läxor Nämns ej Anses som ett stöd för inlärning 

Betyg A – F 

A – E godkänd 

F underkänd 

1 – 6  

1 – 4 godkänd 

5, 6 underkänd 

Uppflyttning Alla Bara om kraven uppfylls 

Första betyg Årskurs 6 Årskurs 2 

Vårdnadshavare Utvecklingssamtal en gång per 

termin 

En dag per läsår då alla lärare finns 

tillgängliga och på begäran under 

mottagningstiden 

Sjukanmälan Samma dag 

Längre sjukdomar Elevhälsan utreder Läkarintyg, skolläkarintyg 

Ordningsåtgärder Kvarsittning vid olydnad / vägran att delta 

 Utvisning från lektionen Skriftlig tillrättavisning som skickas 

till vårdnadshavare 

 Förflyttning, avstängning 

Avslutningsprov Nej Ja 

Bedömning Summativ och formativ 

bedömning. Provformen 

definieras inte närmare 

Tydliga strukturer, större och mindre 

prov. Skriftliga och muntliga prov 

definieras 

Skolformer Gemensam skola för alla Endast Grundschule gemensam för 

alla. Efter årskurs 4 uppdelning efter 

betygen 

Högskolebehörighet i 

slutet av 

högskoleförberedande 

program 

Ämnesinriktad, beroende av 

program 

Allmän högskolebehörighet, oberoende 

av inriktning 
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Bayerns skolsystem är mer detaljreglerat än det svenska systemet. Den bestämda 

längden på undervisningstimmarna och dessas spridning över skoldagen – två 

undervisningstimmar i sträck, sedan rast – ger hela skoldagen en fast struktur, vilket 

är gynnsamt för de elever som har ett större behov av struktur i sin vardag. Genom 

nivåskiljningen kan undervisningen anpassas bättre efter eleverna. De 

högskoleförberedande Gymnasium och Realschule är båda frivilliga skolformer, vilket 

kan vara en ytterligare motivation för eleverna att prestera bättre, eftersom ett visst 

resultat krävs för att få gå kvar på skolan. Elever som inte når årskursmålen får gå om 

årskursen och får möjlighet att fylla kunskapsluckorna innan de går vidare till nästa 

årskurs. Att det finns två underkända betyg (5 och 6) ger möjlighet till en mer 

nyanserad återkoppling till eleverna. Eftersom eleverna i Bayern får betyg redan från 

och med årskurs två vänjer de sig tidigare vid att skriva skriftliga prov. 

Sveriges skola för alla ger svagare elever möjlighet att lära från de starkare eleverna. 

En mer jämn spridning nås. Den kostnadsfria skolan ger alla elever tillgång till samma 

material, vilket ökar jämlikheten. Genom att det bara finns ämnesinriktade 

gymnasieprogram slipper eleverna läsa ”onödiga” ämnen som de kanske inte behöver 

i sina fortsatta studier. Att betyg ges först i årskurs 6 tar bort mycket stress under de 

tidiga skolåren, men de svenska eleverna vänjer sig senare vid skriftliga 

provsituationer jämfört med de bayerska. 

Alla dessa nämnda faktorer kan ha en inverkan på PISA-resultaten. 

5.3 Fokus på olika färdigheter i de olika skolformer 

 

I det här arbetet har ur det svenska skolsystemet förskoleklassen, grundskolan och 

gymnasieskolan tagits upp, ur det bayerska skolsystemet Grundschule, Mittelschule, 

Realschule och Gymnasium. En översikt finns i Bild 5.1. 

Bild 5.1: Svenska och bayerska skolformer på en bild. a) Om en elev klarar varje år alla krav för att flytta upp. b) uppdelad i 

olika gymnasieprogram. 6 är högskoleförberedande. 
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Vi ska här jämföra hur mycket tid man ägnar åt varje ämne i de olika skolformer. Av 

särskilt intresse är svenska/tyska, matematik, engelska, naturorienterande ämnen och 

samhällsorienterande ämnen. I dessa ämnen finns nationella prov i Sverige, medan de 

Bayern ingår i de olika avslutningsproven. PISA:s domäner är läsförståelse, matematik 

och naturvetenskap. Matematik och de naturorienterande ämnena (kemi, fysik, 

biologi) är uppenbara, läsförståelsen utvecklas främst i de språkliga och 

samhällsorienterade ämnena (historia, geografi, samhällskunskap, religion/etik). Alla 

tider anges i hela timmar om 60 minuter (de bayerska lektionstiderna har räknats om). 

Det bayerska läsåret är 38 veckor långt.  

Tabell 5.3: Jämförande översikt över undervisningsämnens omfattning för elever mellan 11 och 16 år.  

 Sverige Bayern 

Ämne Grundskola Mittelschule Realschule a) 

   I II IIIa IIIb 

Svenska/Tyska 810 826,5 741 741 741 741 

Engelska 420 627 684 684 684 684 

Matematik 705 798 798 655,5 655,5 655,5 

Natur- 

orienterande 

457 313 741 570 570 570 

Fysik 130 - 285 171 171 171 

Kemi 130 - 171 114 114 114 

Biologi 130 - 285 285 285 285 

Samhälls- 

orienterande 

685 456     

Geografi 145 - 285 285 285 285 

Historia 145 - 285 285 285 285 

Samhälls-kunskap 145 - 57 57 57 57 

Religion/etik 145 342 342 342 342 342 

Språkval 320 - - - 427,5 - 

Musik 160 114 199,5 199,5 199,5 228 

Bild 180 114 228 228 171 228 

Slöjd 280 114 

Hemkunskap 82 - 57 57 - 342 b) 

Teknik/Natur 153 256,5 - - - - 

Idrott 360 342 342 342 342 342 

Ekonomi - 142,5 57 456 171 57 

a) I: teknikprogram, II: ekonomiprogram, IIIa: Språkprogram, IIIb: Samhälls/estetisk program;  

b) Bild eller slöjd eller hemkunskap 

Tabell 5.3 och Tabell 5.4 visar undervisningstiderna för respektive ämne från årskurs 

4 till årskurs 9 i svenska skolan och från årskurs 5 till årskurs 10 i bayerska skolan. I 

svenska grundskolan innebär det mellan och högstadium. Elever i årskurs 4 fyller 11 
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år, elever i årskurs 9 fyller 16 år. I det bayerska skolsystemet fyller elever som är i 

årskurs fem 11 år och elever i årskurs tio fyller 16 år. 

Tabell 5.4: Jämförande översikt (fortsättning). Gymnasium. 

 Bayern 

Ämne Gymnasium 

 Human Språk Natur Musik Ekonomi Samhäll 

Svenska/Tyska 655,5 655,5 655,5 655,5 655,5 655,5 

Engelska 627 627 627 627 627 627 

Matematik 627 627 627 627 627 627 

Natur- 

orienterande 

484,5 484,5 798 484,5 484,5 484,5 

Fysik 171 171 171 171 171 171 

Kemi 142,5 142,5 171 142,5 142,5 142,5 

Biologi 171 171 171 171 171 171 

Fördjupning 

kemi/fysik 

- - 171 - - - 

Informatik - - 114 - - - 

Samhälls- 

orienterande 

      

Geografi 171 171 171 171 171 171 

Historia 256,5 256,5 256,5 256,5 256,5 256,5 

Samhällskunskap 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 342 

Religion/etik 342 342 342 342 342 342 

Språkval 1 513 513 513 513 513 513 

Språkval 2 - 313,5 - - - - 

Musik 256,5 256,5 256,5 342 256,5 256,5 

Fördjupning 

(musik) instrument 

- - - 256,5 - - 

Bild 256,5 256,5 256,5 256,5 256,5 256,5 

Slöjd - - - - - - 

Hemkunskap - - - - - - 

Teknik/Natur 228 228 228 228 228 228 

Idrott 342 342 342 399 342 342 

Ekonomi 57 57 57 57 256,5 57 

Affärsinformatik - - - - 114 - 

Om vi tittar på modersmålsundervisningen så ser vi, att elever i svenska grundskolan 

under de sex åren får 155 timmar (19 %) mer undervisning i svenska än eleverna på 

Gymnasium får i tyska och 69 timmar (9 %) mer än eleverna i Realschule får i tyska. 

Eleverna i Mittelschule får 16,5 timmar (2 %) mer språkundervisning än svenska 

elever får i grundskolan. Ser vi på de samhällsorienterande ämnena så märker vi tydligt 
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att obligatorisk religionsundervisningen krävs i den bayerska författningen (Art. 136, 

137 BayVerf.). Alla elever i alla skolor i Bayern får lika mycket undervisningstid i 

religion eller etik. De samhällsorienterande ämnena i svenska grundskolan inkluderar 

geografi, historia, samhällskunskap och religion. Alla delar får med 145 timmar lika 

mycket undervisningstid. Den totala undervisningstiden som ägnas åt 

samhällsorienterande ämnen under mellan- och högstadiet är med 685 timmar 113 

timmar (14 %) mindre som elever i Mittelschule:n eller på Gymnasium. får i samma 

ämnen. Jämfört med Realschule får svenska elever 284 timmar (29 %) mindre 

undervisningstid i samma ämnen. Mest undervisning i samhällskunskap får man på 

samhällsprogrammet i Gymnasium. Med 1111,5 timmar under de sex åren får eleverna 

här 426,5 timmar (62 %) mer undervisning än elever i svenska mellan- och högstadiet.  

Med 705 timmar får de 11-16 åriga eleverna i svenska grundskolan 78 timmar (11 %) 

mer undervisning i matematik än de jämnåriga elever på det bayerska Gymnasium och 

49,5 timmar (7 %) mer än elever i på de icke-tekniska programmen i Realschule. Men 

de får 93 timmar (12 %) mindre än eleverna på tekniska programmet i Realschule och 

i Mittelschule.  

I naturorienterande ämnena kemi, fysik, biologi får man minst undervisning på 

Mittelschule. Eleverna här får 144 timmar (31 %) mindre än eleverna i den svenska 

grundskolan. I de icke-naturvetenskapliga programmen på Gymnasium får man också 

bara 27,5 timmar (6 %) mer undervisning än i svenska grundskolan. På de icke-

tekniska programmen på Realschule läser man 113 timmar (24 %) mer än på 

grundskolan. Det tekniska programmet på Realschule innehåller 287 timmar (62 %) 

mer undervisning i kemi, fysik och biologi. Mest läser man på det naturvetenskapliga 

programmet på Gymnasium. Här har eleverna 341 timmar (74 %) mer undervisning i 

fysik, kemi och biologi än elever i svenska grundskolan.  

Det finns några ämnen som man inte läser alls på alla skolor. På Gymnasium läser man 

varken slöjd eller hemkunskap. På Mittelschule är NO- och SO-ämnena så tätt 

införlivade med varandra att det är svårt att separera de olika ämnena ur kursplanerna. 

Språkval finns varken på Mittelschule eller på de tekniska, ekonomiska och estetisk-

sociala programmen på Realschule. Svenska grundskolan erbjuder ingen ekonomi.  

Svenska grundskolan och Mittelschule är praktiskt inriktade, Gymnasium är 

teoriinriktad. Realschule är mitt emellan Mittelschule och Gymnasium men erbjuder 

ändå mer praktiska ämne. 

5.4 Bayerns kursplaner för ämnet kemi visar större struktur 

 

Kemi är ett ämne som undervisas på alla skolor i alla program i större eller mindre stor 

utsträckning. På Mittelschule är kemiundervisningen inbakad i en temaorienterad 

kursplan i vilken man ser kemi i olika temaområde, men där det är svårt att extrahera 

en separat kemiundervisning, då många temaområden matchar flera olika ämnen 

samtidigt till exempel atomens uppbyggnad som kan placeras i både kemins och 

fysikens kursplaner. När man tittar på själva kursplanerna så är det första man ser att 

kursplanerna i den svenska grundskolan omfattar ett helt stadium. Det finns en 

kursplan för årskurs 4-6 och en kursplan för årskurs 7-9. I Bayern finns en egen 

kursplan för varje årskurs som anger temaområden och hur många 

undervisningstimmar á 45 minuter som ska ges i respektive temaområde. Båda 

kursplanerna anger förmågor eleverna ska utveckla och innehåll som ska behandlas. 
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De bayerska kursplanerna är mycket mer detaljerade vad beträffar det centrala 

innehållet jämfört med den svenska kursplanen. Vi tar som exempel kemiska 

föreningar: 

I kursplanen kemi i årskurs 7-9 (Skolverket, 2017a) läser vi att 

 ”Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9 […] 

kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar 

genom kemiska reaktioner.”  

Kunskapskraven formuleras såhär: 

Tabell 5.5: Kunskapskraven för respektive betyg i kursplanen kemi för högstadieelever 

Betyget E Betyget C Betyget A 

Eleven har grundläggande 

kunskaper om materiens 

uppbyggnad, oförstörbarhet och 

omvandlingar och andra 

kemiska sammanhang och visar 

det genom att ge exempel på 

och beskriva dessa med viss 

användning av kemins begrepp, 

modeller och teorier. 

Eleven har goda kunskaper 

om materiens uppbyggnad, 

oförstörbarhet och omvand-

lingar och andra kemiska 

sammanhang och visar det 

genom att förklara och visa 

på samband inom dessa med 

relativt god användning av 

kemins begrepp, modeller och 

teorier. 

Eleven har mycket goda 

kunskaper om materiens 

uppbyggnad, oförstörbarhet 

och omvandlingar och andra 

kemiska sammanhang och 

visar det genom att förklara 

och visa på samband inom 

dessa och något generellt 

drag med god användning av 

kemins begrepp, modeller och 

teorier. 

Det är den enda informationen vi får ur kursplanen.  

Kemiska reaktioner tas upp i årskurs 8 på de teknisk-naturvetenskapliga programmen 

inom Realschule och Gymnasium eller i årskurs 9 på alla andra program. För kemiska 

reaktioner finns avsatt 24 undervisningstimmar á 45 minuter i Realschule och 36 

undervisningstimmar á 45 minuter i Gymnasium.  

Enligt kursplanen ska elever i Realschule under dessa 24 timmar lära att använda 

Daltons atommodell för att förklara ämnesomvandlingar, att tolka resultat ur 

experiment som rör massans oförstörbarhet och därmed bekräfta Daltons atomhypotes, 

att använda ett kemiskt formelspråk för att beskriva synteser och analyser, att indela 

rena ämnen i grundämnen och föreningar och att skilja dem från blandningar, att 

beskriva ämnes och energiomsättning i reaktioner och skilja dessa från fysikaliska 

processer, att experimentell få fram en katalysators egenskaper, att beskriva processer 

på en katalysatoryta av enkla molekylreaktioner, att beräkna ämnesomsättningen vid 

molekylreaktioner samt ytterligare några punkter. Som centralt innehåll anges: analys 

och syntes som omorganisation av partiklar, kemiska reaktionsbegrepp, analys av 

vattens molekylära sammansättningen, formelekvationer, vatten och andra molekyler 

som kemiska formler, grundämne och föreningar, reversibilitet i kemiska reaktioner 

till exempel av vatten syntes och analys, aktivering kemiska reaktioner 

(aktiveringsenergi), reaktionsenergi som förändring av den inre energin, exoterma och 

endoterma reaktioner, katalys, ämnesomsättning, ämnesmängd, massa, volym, 

partikelantal, Avogadros konstant, molmassan, molvolymn, densitet och 

partikelmassa, absolut atommassa, massans oförstörbarhet, olika förbränningar, 

kemiska formler för alkanserien, förbränning av alkaner som kemisk reaktion, 

funktion av avgaskatalysatorer och partikelfilter, speciella förbränningar: explosion 

(beroende på ytan), andning, förbränning med rent syre.  
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Elever i Gymnasium lär sig under sina 36 undervisningstimmar allt man lär sig i 

Realschule om kemiska reaktioner och om gasreaktioner, masspektrometri, indelning 

av grundämnen i metaller och icke-metaller och var man hittar dem i periodiska 

systemet, kalorimetriska mätningar, fossila bränslen och deras utvinning, bearbetning, 

betydelse samt möjligheter hur man kan spara på dem (Staatsinstitut für Schulqualität 

und Bildungsforschung (ISB), 2018) 

Så både bayerska kursplaner är mycket mer detaljerad än de svenska kursplaner är. 

Kursplanerna i svenska gymnasieskolan (Skolverket, 2011a) är också mycket mindre 

detaljerad än kursplanerna i Bayern.  
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5.5 Skolor med teoretisk fokus gynnas i PISA 

 

Bild 5.2 visar resultaten av PISA studien 2015 (Schiepe-Tiska et al., 2016). Sverige 

och Tyskland har inramats. Tyska elever nådde ett genomsnitt av 509 poäng med en 

standardavvikelse av 99 poäng. Svenska elever nådde 493 poäng med en 

standardavvikelse av 102 poäng. Eleverna indelas efter poäng i olika prestationsnivå.  

PISA-resultaten analyserades med hänsyn till de olika skolformer i Tyskland. Man 

skilde mellan Gymnasium och icke-Gymnasium. Resultaten visas i Bild 5.3. Den 

genomsnittliga tyska Gymnasium-elev nådde upp till 585 poäng och är i 

prestationsnivå IV. 25 % av eleverna på Gymnasium är bättre än nivå IV. Den 

genomsnittliga eleven på en icke-Gymnasium nådde upp till 476 poäng och hamnar 

på gränsen mellan nivå II och III. Nästan 25 % av icke-Gymnasium-eleverna når inte 

upp till nivå II. En tredje del av alla elever går på ett Gymnasium.  

I Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. visas PISA resultaten i 

relation till undervisningstiden i timmar. För de tyska skolformerna visas den totala 

genomsnittliga poängen och poängen uppdelad för de olika skolformerna. Ett 

sammanband mellan undervisningstid och PISA resultatet är inte påvisbart. 

Även om de icke-gymnasiala skolor i Bayern visar en lika hög reglering som 

Gymnasium presterar de inte bättre som eleverna i svenska grundskolan vilken är 

mindre reglerad.  

Tabell 5.6: Undervisningstid vs. PISA resultat. Ett sammanhang är inte synligt.  

Skola NO – undervisningstid [h] Poäng i PISA 

Sverige Grundskola 457 493 

Bayern (Tyskland) 

Mittelschule 313 509 476 

Realschule I 741 

Realschule II/III 570 

Gymnasium – NTG a) 798 585 

Gymnasium – alla andra 484,5 

a) NTG: naturvetenskapligt-tekniskt Gymnasium. 
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a) b) 

Bild 5.2: a) PISA-resultat 2015 naturvetenskapsdomän. Svenska elever fick i genomsnittet 493 poäng, tyska 509. b) fördelning i de 

olika prestationsnivå (Kompetenzstufe). Ljusblå är Prestationsnivå I, mörkblå nivå V och VI. 17,0 % av de tyska eleverna och 21,6 

% av de svenska eleverna presterade lägre än nivå II, 10,6 % av tyska och 8,5 % av svenska eleverna högre än nivå IV.(Schiepe-

Tiska et al., 2016) 
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I frågan om man borde ta hänsyn till läroplanerna för ett skolsystem så kan man 

konstatera att i detta fall tycktes det skolsystem som visar en större styrning och 

struktur i sina läroplaner och kursplaner gynnas i PISA-studien vilket stödjer kritiken 

Sjøberg framfört (Sjøberg, 2014). Dessutom ser man tydligt att skolformer med en 

teoretisk profil som det bayerska Gymnasium presterar bättre i PISA än skolor som 

är mer praktiskt inriktade som den svenska grundskolan eller den bayerska 

Mittelschule.  

Om PISA når sitt mål att vara ett mått på hur alla elever är rustade för framtidiga 

utmaningar är tveksamt, för själva studien är inte rättvist mot praktiskt begåvade 

barn. PISA kan i bästa fall vara ett mått för skolformer och system med teoretisk 

inriktning. Det behöver dock utredas vidare i ett annat arbete som kanske fokuserar 

bara på teoretisk inriktade skolor. 

 

 

5.6 Reflektion över det här arbetet 

 

Den här fallstudien fokuserar enbart på de allmänbildande skolformerna. Särskolor, 

specialskolor, den svenska sameskolan de bayerska Wirtschaftsschule 

(ekonomiskola), Berufsschule (yrkesskola), Fach- und Berufsoberschule samt själva 

lärlingsutbildnigssystemet har inte betraktats. Det skulle också ha varit intressant att 

jämföra mer kursplaner i fler ämnen för att kunna bedöma hur stort differensen är i 

respektive ämne mellan de olika skolformerna och systemen. De annorlunda 

kursplanerna i Mittelschule gjorde det svårt att jämföra dem med övriga 

kemikursplaner. Vidare saknas ett kvantitativt mått för att kunna jämföra resultaten ur 

Bild 5.3: PISA-resultat uppdelat i Gymnasium och icke-Gymnasium. Elever på ett Gymnasium var 90 poäng bättre 

i PISA-studien. 
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PISA-studien med de iakttagelser som gjordes i jämförelsen av det svenska och det 

bayerska skolsystemet på ett kvantitativt sätt. Det är frågan om man skulle kunne få 

fram en faktor som koppla struktur och styrning i en skolform för PISA resultaten. I 

detta syfte borde man analyseraflera skolsystem som har tydliga resultat i PISA 

studien. Ännu en begränsning kommer ur fakten att PISA gjordes för Tyskland som 

helhet, men Tyskland har 16 olika skolsystem. Här borde egentligen varje 

förbundsland representera sig själv.  

För att avgöra om elever motiveras till livslånga lärande är det kanske bättre att titta 

på studiebidragstagare, eller anledningar till varför människor pluggar vidare istället 

för att göra ett konstgjort prov bland 15-åringar. Hur bra ett skolsystem förberedar sina 

elever på yrkes- eller studieval skulle man även kunna undersöka genom att analysera 

studie- eller utbildningsavhoppare. Dessutom vore det intressant att undersöka skälen 

till varför åldern för att påbörja högskolestudier i Sverige är 24 år (OECD, 2017). Att 

det genomsnittliga åldern är så hög jämfört med andra länder tyder på att det finns 

många människor som under ett senare stadium i sitt liv bestämmer sig att plugga 

vidare. 

 

Bild 5.4: Genomsnittlig ålder för att påbörja högskolestudier respektive ta examen för första. I Sverige medelåldern 

för att påbörja högskolestudier på högskolan 24 år gammal (OECD, 2017). 
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7 APPENDIX 

7.1 Tabeller 
Tabell 7.1: Deltagande i PISA studie efter skolformer och årskurs 

Årskurs Haupt-

schule 

Skola 

med 

flera 

skol-

former 

Inte- 

grierte 

Gesamt-

schule 

Real-

schule 

Gym-

nasium 

Yrkes-

skola 

Sär 

skola 

Summa 

Total 808 924 910 1699 2428 214 206 7189 

7 12 3 1 10 1  1  

8 138 77 53 145 55  32  

9 414 477 394 787 905  127  

10+ 148 297 354 634 1305  46  

Utan 

årskurs 

     160   

Totalt 

deltagare 

712 854 802 1576 2266 160 134 6504 

Andel i % 88.1 92.4 88.1 92.8 93.3 74.8 65.0 92.2 
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Tabell 7.2: Stadieindelad timplan för grundskolans ämnen. En timma är 60 minuter.  

Ämne Lågstadiet Mellan-stadiet Högstadiet Totalt 

Bild 50 80 100 230 

Engelska 60 220 200 480 

Hem- och 

konsument-

kunskap 

36  82 118 

Idrott och hälsa 140 160 200 500 

Matematik 420 410 295 1125 

Musik 70 80 80 230 

Naturorienterande 

ämnen a) 
143 193 264 600 

Biologi  55 75  

Fysik  55 75  

Kemi  55 75  

Samhällsorienterande 

ämnen b) 
200 333 352 885 

Geografi  70 75  

Historia  70 75  

Religionskunskap  70 75  

Samhällskunskap  70 75  

Slöjd 50 140 140 330 

Svenska eller svenska 

som andraspråk 
680 520 290 1490 

Teknik 47 65 88 200 

Språkval  48 272 320 

Elevens val    382 

Totalt antal 

garanterade timmar 
1860 2249 2363 6890 

Därav skolans val    600 

a) De resterande 28 timmarna i mellanstadiet och 39 timmarna i högstadiet får fördelas fritt emellan de tre 

naturorienterande ämnen.  

b) De resterande 53 timmarna i mellanstadiet och 52 timmarna i högstadiet får fördelas fritt mellan de fyra 

samhällsorienterade ämnen. 
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Tabell 7.3: Minsta gymnasiepoäng för gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Minsta gymnasiepoäng 

Yrkesprogram 

Svenska 100 

Engelska 100 

Matematik 100 

Idrott och hälsa 100 

Historia 50 

Samhällskunskap 50 

Religionskunskap 50 

Naturkunskap 50 

Högskoleförberedande program 

Svenska 300 

Engelska 200 

Idrott och hälsa 100 

Religionskunskap 50 

 Estetisk Ekonomi Human Samhälls Natur Teknik 

Matematik 100 200 100 200 300 300 

Historia 100 100 200 100 100 50 

Samhällskunskap 100 200 100 100 100 100 

Naturkunskap 100 100 100 100 a) b) 

a) Naturkunskap ersätts med fysik, kemi och biologi,  

b) Naturkunskap ersätts med fysik och kemi. 
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Tabell 7.4: Lov i Bayern i skolåret 2018/19 

Lov namn Lov tid 

Sommar 30/07 – 10/09 2018 

Höst 29/10 – 02/11 2018 

Jul 22/12 2018 – 05/01 2019 

Vinter 04/03 – 08/03 2019 

Påsk 15/04 – 27/04 2019 

Pingst 11/06 – 21/06 2019 

 

Tabell 7.5: Ämnesöversikt i Grundschule som visar undervisningstimmar per ämne per vecka. En 

undervisningstimme är 45 minuter. I årskurs 1 och 2 har man en grundläggande undervisning med omfattning av 

sammanlagt 16 undervisningstimmar som kan fördelas av läraren efter elevernas behov. 

Ämne Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 

Religion/etik 2 2 3 3 

Grundläggande undervisning: 
 

Tyska 

16 16 

6 6 
 

Matematik 5 5 
 

NO (Heimat- und Sachunterricht) 3 4 
 

Musik 2 2 
 

Bild 1 1 

Engelska – – 2 2 

Slöjd 1 2 2 2 

Idrott 2 3 3 3 

Arbetspass 2 1 1 1 

Summa 23 24 28 29 
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Tabell 7.6: Provtider för de olika delmoment i det kvalificierande avslutningsprovet. Teknik, ekonomi och social 

är de valpliktämne för de respektive grenar (§23 Abs. 7 MSO) 

Ämne Skriftligt [min] Muntligt/praktiskt [min] 

Tyska 180  

Matematik 100  

Engelska 90 15 

Fysik/kemi/biologi 60  

Historia/samhällskunskap/geografi 60  

Religion/etik 50  

Idrott  30 

Musik  30 

Bild  150 

Informatik 120  

Räkenskap 60  

Teknik (valplikt)  240 

Ekonomi (valplikt)  120 

Social (valplikt)  150 

 

Tabell 7.7: Provtid för avslutningsprovet för Mittelschule:s M-gren. Teknik, ekonomi och social är de respektive 

valplitsämne (§29 Abs. 6 MSO) 

Ämne Skriftligt Muntligt/praktiskt 

Tyska 200 15 

Matematik 150  

Engelska 120 15 

Teknik (valplikt)  240 

Ekonomi (valplikt)  120 

Social (valplikt)  150 
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Tabell 7.8: Ämnesöversikt i Mittelschule som visar undervisningstimmar per ämne per vecka. En 

undervisningstimme är 45 minuter 

Ämne Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 10 

1 Pliktämne 
      

 
Religion/etik 2 2 2 2 2 2 

 
Tyska 5 5 5 5 4 5 

 
Matematik 5 5 5 4 5 5 

 
Engelska 4 4 3 3 3 5 

 
Ekonomi och yrke 1 1 – – – – 

 
Natur och teknik 2 2 – – – – 

 
Historia/politik/geografi 2 2 – – – – 

 
Arbete-ekonomi-teknik – – 1 2 2 2 

 
Fysik/kemi/biologi – – 2 3 3 3 

 
Historia/samhällskunskap/ 

geografi 

– – 3 3 3 3 

 
Idrott 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+1 

 
Musik 2 2 – – – – 

 
Bild 2 2 – – – – 

 
Slöjd 2 2 – – – – 

 
Teknik – – 5 – – – 

 
Ekonomi – – 5 – – – 

 
Socialkunskap – – 5 – – – 

 
Arbetspass 1 1 – – – – 

Summan av alla pliktämnen 30+2 30+2 28+2 24+2 24+2 27+1 

2. Valpliktämne 
      

 
Musik – – 2 2 2 – 

 
Bild – – 2 2 2 – 

 
Teknik – – – 4 4 3 

 
Ekonomi – – – 4 4 3 

 
Socialkunskap – – – 4 4 3 

Summan av alla valpliktämnen – – 2 6 6 3 
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Tabell 7.9: Antal större skriftliga prov (Schulaufgabe) per årskurs (§18 RSO) 

Ämne Årskurs 
 

5 6 7 8 9 10 

Tyska 4 4 4 4 3 3 

Engelska 4 4 4 4 3 3 

Matematik 

(Ämnesgrupp I) 

4 4 4 4 4 3 

Matematik 

(Ämnesgrupper II och III) 

4 4 3 3 3 3 

Fysik 

(Ämnesgrupp I) 

- - 2 2 3 3 

Fysik 

(Ämnesgrupper II och III) 

- - - 2 2 2 

Ekonomi/räkenskap 

(Ämnesgrupp II) 

- - 3 3 3 3 

Franska 

(Ämnesgrupp III) 

- - 3 3 3 3 

Kemi 

(Ämnesgrupp I) 

- - - 2 2 2 

Kemi 

(Ämnesgrupper II och III 

- - - - 2 2 

Bild, slöjd, hemkunskap, socialkunskap 

(Ämnesgrupp III) 

- - 3 3 3 3. 
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Tabell 7.10: Översikt för ämnesgrupp 1 (matematiskt tekniskt program) 

Ämne Årskurs 
 

5 6 7 8 9 10 

Religion/etik 2 2 2 2 2 2 

Tyska 5 5 4 4 4 4 

Engelska 5 4 4 4 3 4 

Historia - 2 2 2 2 2 

Geografi 2 2 2 2 2 - 

Samhällskunskap - - - - - 2 

Ekonomi - - - - 2 - 

Matematik 5 5 4 4 5 5 

Fysik - - 2 2 3 3 

Kemi - - - 2 2 2 

Biologi 2 2 2 2 - 2 

Informationsteknologi 

Fokus: CAD eller informatik 

a) a) a) a) a) a) 

Idrott 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

Musikaliskt-estetiska 

ämnen b) 

Bild/slöjd 3 2 1 1 1 - 

Musik 2 2 1 1 1 - 

Hemkunskap - - 2 - - - 

Övergripande projekt 1 c) 

Summa d) 28-32 28-32 28-32 28-32 28-32 28-32 

a) Informationsteknologi undervisas till och med årskurs 9. Fördelningen av lektionstimmarna är flexibel.  

b) Fördelningen av undervisningstimmarna i bild/slöjd och musik är flexibel under årskurs 7-9.  

c) Ett projekt med omfattning av en undervisningstimme per vecka ska genomföras en gång i någon årskurs.  

d) Det måste vara minst 28, maximalt 32 undervisningstimmar. Stödlektioner kan anordnas med en total omfattning 

av maximalt 3 undervisningstimmar. En undervisningstimme är 45 minuter 
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Tabell 7.11: Översikt för ämnesgrupp 2 (ekonomi)  

Ämne Årskurs 
 

5 6 7 8 9 10 

Religion/etik 2 2 2 2 2 2 

Tyska 5 5 4 4 4 4 

Engelska 5 4 4 4 3 4 

Historia - 2 2 2 2 2 

Geografi 2 2 2 2 2 - 

Samhällskunskap  - - - - - 2 

Matematik 5 5 3 3 3 4 

Fysik - - - 2 2 2 

Kemi - - - - 2 2 

Biologi 2 2 2 2 - 2 

Företagsekonomi/räkenskap - - 3 3 3 3 

Ekonomi - - - 2 2 - 

Informationsteknologi 

Fokus: Företagsekonomi/räkenskap 

a) a) a) a) a) a) 

Idrott 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

Musikaliskt-estetiska 

ämnen b) 

Bild/slöjd 3 2 1 1 1  

Musik 2 2 1 1 1  

Hemkunskap - 2 - - - - 

Övergripande projekt c) 1 

Summa d)  28-32 28-32 28-32 28-32 28-32 28-32 

a) Informationsteknologi undervisas till och med årskurs 9. Fördelningen av lektionstimmarna är flexibel.  

b) Fördelningen av undervisningstimmarna i bild/slöjd och musik är flexibel under årskurs 7-9.  

c) Ett projekt med omfattning av en undervisningstimme per vecka ska genomföras en gång i någon årskurs.  

d) Det måste vara minst 28, maximalt 32 undervisningstimmar. Stödlektioner kan anordnas med en total omfattning 

av maximalt 3 undervisningstimmar. En undervisningstimme är 45 minuter 
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Tabell 7.12: Översikt för ämnesgrupp 3a (språk)  

Ämne Årskurs 
 

5 6 7 8 9 10 

Religion/etik 2 2 2 2 2 2 

Tyska 5 5 4 4 4 4 

Engelska 5 4 4 4 3 4 

Franska - - 4 3 4 4 

Historia - 2 2 2 2 2 

Geografi 2 2 2 2 2 - 

Samhällskunskap      2 

Företagsekonomi/räkenskap - - 2 2 2 - 

Matematik 5 5 3 3 3 4 

Fysik - - - 2 2 2 

Kemi - - - - 2 2 

Biologi 2 2 2 2 - 2 

Informationsteknologi 

Fokus: Företagsekonomi/räkenskap 

a) a) a) a) a) a) 

Idrott 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

Musikaliskt-estetiska 

ämnen b) 

Bild/slöjd 3 2 1 - - - 

Musik 2 2 1 1 1 - 

Övergripande projekt c) 1 

Summa d) 28-32 28-32 28-32 28-32 28-32 28-32 

a) Informationsteknologi undervisas till och med årskurs 9. Fördelningen av lektionstimmarna är flexibel.  

b) Fördelningen av undervisningstimmarna i bild/slöjd och musik är flexibel under årskurs 7-9.  

c) Ett projekt med omfattning av en undervisningstimme per vecka ska genomföras en gång i någon årskurs.  

d) Det måste vara minst 28, maximalt 32 undervisningstimmar. Stödlektioner kan anordnas med en total omfattning 

av maximalt 3 undervisningstimmar. En undervisningstimme är 45 minuter 
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Tabell 7.13: Översikt för ämnesgrupp 3b  

Ämne Årskurs 
 

5 6 7 8 9 10 

Religion/etik 2 2 2 2 2 2 

Tyska 5 5 4 4 4 4 

Engelska 5 4 4 4 3 4 

Historia - 2 2 2 2 2 

Geografi 2 2 2 2 2 - 

Samhällskunskap - - - - - 2 

Ekonomi - - - - 2 - 

Matematik 5 5 3 3 3 4 

Fysik - - - 2 2 2 

Kemi - - - - 2 2 

Biologi 2 2 2 2 - 2 

Bild, slöjd, hemkunskap eller socialkunskap   3 3 3 3 

Informationsteknologi 

Fokus: Företagsekonomi/räkenskap 

a) a) a) a) a) a) 

Idrott 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

Musikaliskt-estetiska 

ämnen b) 

Bild/slöjd 3 2 1 1 1 - 

Musik 2 2 1 1 1 1 

Övergripande projekt c) 1 

Summa d) 28-32 28-32 28-32 28-32 28-32 28-32 

a) Informationsteknologi undervisas till och med årskurs 9. Fördelningen av lektionstimmarna är flexibel.  

b) Fördelningen av undervisningstimmarna i bild/slöjd och musik är flexibel under årskurs 7-9.  

c) Ett projekt med omfattning av en undervisningstimme per vecka ska genomföras en gång i någon årskurs.  

d) Det måste vara minst 28, maximalt 32 undervisningstimmar. Stödlektioner kan anordnas med en total omfattning 

av maximalt 3 undervisningstimmar. En undervisningstimme är 45 minuter. 
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Tabell 7.14: Antal undervisningstimmar per vecka för varje ämne för det humanistiska programmet. Tid anges i 

undervisningstimmar. En undervisningstimme är 45 minuter.  

  Årskurs 

Pliktämne 5 6 7 8 9 10 11 

Religion/etik 2 2 2 2 2 2 2 

Tyska 5 4 4 4 3 3 3 

Latin/engelska 5 4 4 3 3 3 3 

Engelska/latin – 4 4 4 3 3 3 

Grekisk – – – 4 4 3 3 

Matematik 4 4 4 3 4 3 3 

Informatik – – – – – – 2 

Fysik – – – 2 2 2 2 

Kemi – – – – 2 3 – 

Biologi – – – 2 2 2 – 

Natur och teknik 3 3 2 – – – – 

Historia – 2 2 2 2 1 1 

Politik och samhälle – – – – – 1 2 

Geografi 2 – 2 – – 2 2 

Ekonomi – – – – – 2 2 

Bild 2 2 2 1 1 1 
2a) 

Musik 2 2 2 1 1 1 

Idrott 

  

2 2 2 2 2 2 2 

3 – – – – 

Obligatorisk fördjupning 3 – – – – 

Yrkesorientering – – – – 0,5 – – 

Studieorientering – – – – – – 2 

Summa varje 30 30 31,5 34 34 

Frivillig intensifiering 6 

a) Bild eller musik enligt elevens val. 
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Tabell 7.15: Antal undervisningstimmar per vecka för varje ämne för det språkliga programmet. Tid anges i 

undervisningstimmar. En undervisningstimme är 45 minuter. 

  Årskurs 

Pliktämne 5 6 7 8 9 10 11 

Religion/etik 2 2 2 2 2 2 2 

Tyska 5 4 4 4 3 3 3 

Engelska/franska/latin 5 4 4 3 3 3 3 

Engelska/franska/latin – 4 4 4 3 3 3 

Franska/italienska/ 

spanska/ryska/kinesiska – – – 4 4 3 3 

Matematik 4 4 4 3 4 3 3 

Informatik – – – – – – 2 

Fysik – – – 2 2 2 2 

Kemi – – – – 2 3 – 

Biologi – – – 2 2 2 – 

Natur och teknik 3 3 2 – – – – 

Historia – 2 2 2 2 1 1 

Politik och samhälle – – – – – 1 2 

Geografi 2 – 2 – – 2 2 

Ekonomi – – – – – 2 2 

Bild 2 2 2 1 1 1 
2a) 

Musik 2 2 2 1 1 1 

Idrott  

2 2 2 2 2 2 2 

3 – – – – 

Obligatorisk fördjupning 3 – – – – 

Yrkesorientering – – – – 0,5 – – 

Studieorientering – – – – – – 2 

Summa vardera 30 30 31,5 34 34 

Frivillig intensifiering 6 

a) Bild eller musik enligt elevens val. 
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Tabell 7.16: Antal undervisningstimmar per vecka för varje ämne för det naturvetenskaplig – tekniska programmet. 

Tid anges i undervisningstimmar. En undervisningstimme är 45 minuter.  

 
Årskurs 

Pliktämne 5 6 7 8 9 10 11 

Religion/etik 2 2 2 2 2 2 2 

Tyska 5 4 4 4 3 3 3 

Engelska/franska/latin 5 4 4 3 3 3 3 

Engelska/franska/latin – 4 4 4 3 3 3 

Matematik 4 4 4 3 4 3 3 

Informatik – – – – 2 2 2 

Fysik – – – 2 2 2 2 

Kemi – – – 2 2 2 2 

Biologi – – – 2 2 2 – 

Natur och teknik 3 3 2 – – – – 

Fördjupning (kemi/fysik) – – – 2 2 2 1 

Historia – 2 2 2 2 1 1 

Politik och samhälle – – – – – 1 2 

Geografi 2 – 2 – – 2 2 

Ekonomi – – – – – 2 2 

Bild 2 2 2 1 1 1 
2a) 

Musik 2 2 2 1 1 1 

Idrott 2 2 2 2 2 2 2 

  3     

Obligatorisk fördjupning 3 – – – – 

Yrkesorientering – – – – 0,5 – – 

Studieorientering – – – – – – 2 

Summa vardera 30 30 31,5 34 34 

Frivillig intensifiering 6 

a) Bild eller musik enligt elevens val. 
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Tabell 7.17: Antal undervisningstimmar per vecka för varje ämne för det musikaliska programmet. Tid anges i 

undervisningstimmar. En undervisningstimme är 45 minuter. 

 
Årskurs 

Pliktämne 5 6 7 8 9 10 11 

Religion/etik 2 2 2 2 2 2 2 

Tyska 5 4 4 4 3 3 3 

Engelska/franska/latin 5 4 4 3 3 3 3 

Engelska/franska/latin – 4 4 4 3 3 3 

Matematik 4 4 4 3 4 3 3 

Informatik – – – – – – 2 

Fysik – – – 2 2 2 2 

Kemi – – – – 2 3 – 

Biologi – – – 2 2 2 – 

Natur och teknik 3 3 2 – – – – 

Historia – 2 2 2 2 1 1 

Politik och samhälle – – – – – 1 2 

Geografi 2 – 2 – – 2 2 

Ekonomi – – – – – 2 2 

Bild 2 2 2 1 1 1 1 

Musik 2 2 2 2 2 2 2 

Fördjupning (musik) – – – 1 1 1 1 

Instrument 1 1 1 1 1 1 1 

Idrott 2 2 2 3 3 2 2 

Obligatorisk fördjupning 3 – – – – 

Yrkesorientering – – – – 0,5 – – 

Studieorientering – – – – – – 2 

Summa 30  30 31 30 31,5 34 34 

Frivillig fördjupning 6 
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Tabell 7.18: Antal undervisningstimmar per vecka för varje ämne för det ekonomiska programmet. Tid anges i 

undervisningstimmar. En undervisningstimme är 45 minuter. 

 
Årskurs 

Pliktämne 5 6 7 8 9 10 11 

Religion/etik 2 2 2 2 2 2 2 

Tyska 5 4 4 4 3 3 3 

Engelska/franska/latin 5 4 4 3 3 3 3 

Engelska/franska/latin – 4 4 4 3 3 3 

Matematik 4 4 4 3 4 3 3 

Fysik – – – 2 2 2 2 

Kemi – – – – 2 3 – 

Biologi – – – 2 2 2 – 

Natur och teknik 3 3 2 – – – – 

Historia – 2 2 2 2 1 1 

Politik och samhälle – – – – – 1 2 

Geografi 2 – 2 – – 2 2 

Ekonomi – – – 3 2 2 3 

Affärsinformatik – – – – 2 2 2 

Fördjupning (ekonomi) – – – 1 – 1 2 

Bild 2 2 2 1 1 1 
2a) 

Musik 2 2 2 1 1 1 

Idrott 2 2 2 2 2 2 2 

3     

Obligatorisk fördjupning 3 – – – – 

Yrkesorientering – – – – 0,5 – – 

Studieorientering – – – – – – 2 

Summa Vardera 30 30 31,5 34 34 

Frivillig intensifiering 6 

a) Bild eller musik enligt elevens val. 
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Tabell 7.19: Antal undervisningstimmar per vecka för varje ämne för det samhällskunskapliga programmet. Tid 

anges i undervisningstimmar. En undervisningstimme är 45 minuter. 

  Årskurs 

Pliktämne 5 6 7 8 9 10 11 

Religion/etik 2 2 2 2 2 2 2 

Tyska 5 4 4 4 3 3 3 

Engelska/franska/latin 5 4 4 3 3 3 3 

Engelska/franska/latin – 4 4 4 3 3 3 

Matematik 4 4 4 3 4 3 3 

Informatik – – – – – – 2 

Fysik – – – 2 2 2 2 

Kemi – – – – 2 3 – 

Biologi – – – 2 2 2 – 

Natur och teknik 3 3 2 – – – – 

Historia – 2 2 2 2 1 1 

Geografi 2 – 2 – – 2 2 

Ekonomi – – – – – 2 2 

Politik och samhälle – – – 3 2 2 3 

Socialpraktiska 

baskunskaper 
– – – – 2 2 2 

Fördjupning (politik och 

samhälle) 
– – – 1 – – – 

Bild 2 2 2 1 1 1 
2a) 

Musik 2 2 2 1 1 1 

Idrott 2 2 2 2 2 2 2 

3     

Obligatorisk fördjupning 3 – – – – 

Yrkesorientering – – – – 0,5 – – 

Studieorientering – – – – – – 2 

Summa Vardera 30 30 31,5 34 34 

Frivillig intensifiering 6 

a) Bild eller musik enligt elevens val. 
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Tabell 7.20: Obligatoriska ämnen under kvalifikationsfasen  

 
  Terminer och undervisningstimmar 

per vecka 

Ämne/ämnesgrupp 
 

12/1 12/2 13/1 13/2 

Obligatorisk       

1 Religion/etik 2 2 2 2 

2 Tyska 4 4 4 4 

3 Matematik 4 4 4 4 

4 a) Historia och samhällskunskap  2+1 2+1 2+1 2+1 

5 Idrott 2 2 2 2 

Valplikt       

6 Naturvetenskap 1 3 3 3 3 

7 Språk 1 4 4 4 4 

8 Naturvetenskap 2, informatik 

eller språk 2 
3/4 b) 3/4 b)   

9 Geografi eller ekonomi 2 2 2 2 

10 Bild eller musik 2 2 2 2 

Fördjupning       

11 Vetenskapligt seminare 2 2 2  

12 Projektseminare för 

studieorientering 
2 2 2  

13 c) Individuella kurser  10/8 

14 Summa över alla fyra terminer 132 

a) Elever som har gått ekonomiprogrammet eller det socialvetenskapliga programmet kan istället ta historia och 

samhällskunskap som separata kurser med två undervisningstimmar per vecka.  

b) Naturvetenskap 2 och informatik ingår med 3 undervisningstimmar, språk 2 med fyra.  

c) Individuellt valbara kurser ur alla valbara kurser. 
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Tabell 7.21: Valbara obligatoriska och valpliktämnen, beroende på om skolan erbjuder kursen  

Kurser Undervisningstimmar 

per vecka 

Ämnesgrupp Ämneskategori 

Tyska 4   Språklig-literarisk-estetiska 

ämnen 

  språk 1 språk 2 Språk 

Engelska 4 – 

Franska 4 3 

Grekiska 4 – 

Latin 4 – 

Italienska 4 3 

Ryska 4 3 

Spanska 4 3 

Kinesiska – 3 

Japanska – 3 

Nygrekiska – 3 

Polska – 3 

Tchechka – 3 

Turkiska – 3 

Bild 2 Estetiska ämnen 

Musik 2 

Religion/etik 2   Socialvetenskapliga ämnen 

Historia/ samhälls-

kunskap 

2+1 a) Politisk bildning 

Ekonomi 2 

Geografi 2 

Matematik 4   Matematiskt 

naturvetenskapliga ämnen  

Informatik 3   

Biologi 3 Naturvetenskaper 

Kemi 3 

Fysik 3 

Vetenskapligt 

seminare 

2   

Studieorient-

erande seminare 

2 

Idrott 2     

a) Elever som har gått ekonomiprogrammet eller det socialvetenskapliga programmet kan istället ta historia och 

samhällskunskap som separata kurser med två undervisningstimmar per vecka. 
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Tabell 7.22: Ytterligare valbara kurser som kan erbjudas beroende på skolan 

Ämne Ämneskategori Undervisningsti

mmar per vecka 

Ämne med kursplan 

Språk 2 

Språklig-literarisk estetiska 

ämnen 

2 

Vokalensemble 2 

Instrumentalensemble 2 

Teater och film 2 

Psykologi 

Socialvetenskapliga ämnen 

2 

Geologi 2 

Arkeologi 2 

Astrofysik 

Matematiskt 

naturvetenskapliga ämnen 

3 

Biofysik 3 

Biologisk-kemisk praktik 3 

Ämne utan kursplan a) 

Konversation 

Språklig-literarisk estetiska 

a) 

Retorik a) 

Hebreiska a) 

Lingvistik a) 

Fotografi, konsthistoria, arkitektur, 

produktdesign 
a) 

Pedagogik 
Socialvetenskapliga ämnen 

a) 

Filosofi a) 

Tillämpad matematik 

Matematiskt 

naturvetenskapliga ämne 

a) 

Informationsteknologi a) 

Mineralogi, kemisk analys a) 

a) Kursansvarig måste presentera en läroplanskiss till skolledaren som måste innehåller mål, kursplan, hjälpmedel 

och bedömning. Kursplanskissen kompletteras genom en kort rapport över det verkliga förloppet. 

  



81 

 

 

Tabell 7.23: Provtid för skriftliga Abiturprov. Tyska, matematik och ett språk är obligatoriska; det fjärde skriftliga 

ämnet väljer eleven fritt (Anh. 8 GSO). 

Ämne Tid i minuter 

Tyska 315 

Matematik 240 

Engelska, franska, ryska, italienska, spanska 270 

Grekiska, latin 240 

Bild 300 

Musik 210 (utan instrumentspel) 

Historia och samhällskunskap 210 

Historia 210 

Geografi 210 

Ekonomi 210 

Religion 210 

Etik 210 

Biologi 180 

Kemi 180 

Fysik 180 

Informatik 180 

Idrott 180 (bara teoretisk, praktiska delen genomförs 

under termin 13/2) 

 

7.2 Detaljerad sammanfattning av kemikursplanerna av Realschule 

och Gymnasium 

På både Realschule och Gymnasium finns kemi som ämne. Kursplanerna i båda 

skolformerna är mycket mer detaljerad än svenska kursplaner. I Realschule bedrivs 

kemiundervisningen från årskurs 8 till årskurs 10. I årskurs åtta talar man inledningsvis 

under 12 lektionstimmar om ämnen och ämnesegenskaper, begränsningar av 

sinnesintryck, identifikationsreaktioner av syre, väte och koldioxid, blandningar och 

separationstekniker samt använder sig av partikelmodellen för att förklara 

aggregationsformer. Under ytterligare 12 undervisningstimmar diskuterar man 

materiens uppbyggnad, Daltons atommodell, periodiska systemet, kemiska föreningar 

och formler samt joniska egenskaper och använder sig av lämpliga modeller för att 

beskriva metall- och jongitter. 24 undervisningstimmar används för att belysa kemiska 

reaktioner. Även här använder man sig av Daltons atommodell. Man prövar vattens 
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molekylformel genom att sönderdela det, använder sig av kemiska begrepp och 

formler för att beskriva syntes och analys, beskriver typiska kännetecken för kemiska 

reaktioner, genomför enkla experiment för att undersöka egenskaper hos en 

katalysator, använder sig av modeller för att beskriva funktionen av en katalysator, 

talar om förbränningsreaktioner och jämför koldioxidbilansen för olika bränsle samt 

överväger med hjälp av kolmonoxididentifikation och sot nödvändigheten av 

avgaskatalysatorer och filter. Lektionerna innehåller även beräkningar med Avogadros 

konstant, ämnesmängd, massa, volym och densitet. De sista 8 undervisningstimmar 

kretsar kring det periodiska systemet. Eleverna tyder resultaten av Rutherfords 

spridningsexperiment för att få fram kärna-skal systemet. Eleverna jämför olika 

förklaringsmodeller, beskriver begränsningar hos de olika modellerna och utreder 

periodiska systemets ordningsprinciper. De använder sig av det periodiska systemet 

för att få fram antal elektroner, valenselektroner och jonladdningar hos kat- och 

anjoner.  

Årskurs 9 bygger på årskurs 8. Under 21 undervisningstimmar tittar man närmare på 

kemisk bindning. Man beskriver metallers uppbyggnad med frielektrongasmodellen 

och dra slutsatser om ledningsförmågan. Kovalenta bindningar förklaras med 

kulmolnmodell. Under användning av elektronparsbortstötningsmodellen utreder man 

molekylernas rymdgeometri och lär sig att rita strukturformler. Eleverna lär sig att 

använda elektronegativitet för att beskriva polära bindningar och dipolära molekyler. 

Vattenmolekylens geometri används för att förklara vissa egenskaper. Utifrån 

molekylformeln för kolväte lär sig eleverna att rita möjliga strukturformler för att 

beskriva molekylerna tydligt. Intermolekylära krafter mellan förgrenade och 

oförgrenade kolväten tas upp för att beskriva deras egenskaper. Eleverna lär sig även 

att namnge organiska molekyler. Under 14 undervisningstimmar diskuteras donor-

acceptorkonceptet för elektronövergång. Utifrån joniska föreningar beskrivs 

elektronövergången mellan metall- och icke-metallatomer och den efterföljande 

bildningen av metallkatjoner och icke-metallanjoner. Eleverna lär sig att formulera 

redoxekvationer i två delekvationer, förklara exoterma reaktioner när en jongitter 

bildas, förklara skillnaden mellan molekyl- och empirisk formel, beskriva smältning 

och lösning av salter som en energetisk process samt använda sig av gitter- och 

hydratiseringssenergi för att beskriva upplösning av salt i vatten. I nästa avsnitt lär sig 

eleverna under 11 undervisningstimmar användningen av redoxreaktioner, speciellt 

inom elektrokemin. Eleverna lär sig om batterier som redoxsystem, genomför 

experiment på korrosion och analysera den elektrokemiska spänningsserien. De 

beskriver användningsområden för elektrolys och genomför experiment rörande 

galvanisering och bränsleceller. Bränsleceller och ekologiska energikällor diskuteras. 

De sista 10 undervisningstimmarna kretsar kring donor-acceptorkonceptet i samband 

med protonövergång. Eleverna arbetar med syror och baser, pH-skalan, Brönsteds 

syra-baskoncept, konduktivitet, protondonor och protonacceptor, protolysreaktioner, 

organiska syror samt uppkomsten av sura lösningar från icke-metalloxider och basiska 

lösningar ur alkalimetalloxider. 

Årskurs tio omfattar 7 undervisningstimmar om neutralisation, titrering, pH-mätningar 

och beräkningar, spädning och namngivning av salter. Vidare ägnas 5 

undervisningstimmar för att tala om den grundläggande reaktionen i fotosyntesen, 

medan 12 undervisningstimmar används för enkla organiska reaktioner, som 

additionsreaktioner och deras mekanismer, radikalsubstitution, radikalreaktioner, 

polymerisering och dess mekanismer, oxidationstal i organiska föreningar, alkoholer, 

aldehyder, ketoner, karboxylsyror och estrar. Under ytterligare 12 timmar tittar man 
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närmare på biomolekyler. Två av de tre områdena proteiner, kolhydrater eller fetter 

ska väljas. Under samtliga tre områden berörs bildningsreaktioner, funktionella 

grupper, reaktioner och eventuella polymera föreningar. De sista 12 

undervisningstimmarna handlar om polymerer och silikoner. Eleverna diskuterar 

polymerreaktioner, polykondensation och polyaddition och deras mekanismer, 

framställning av silikon, egenskaper hos silikon och plast, och 

biopolymerer(Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB), 2018). 

Kemiundervisning i Gymnasium bedrivs från årskurs 8 eller 9 till årskurs 13. Under 

kvalifikationsfasen i årskurs 12 och 13 bestämmer eleven om hon eller han vill 

fortsätta att läsa kemi.  

I årskurs åtta börjar man under 23 undervisningstimmar med ämnen och 

ämnesegenskaper. Innehåll är ämnesenheter (vikt, volym), partikelmodellen 

aggregationsformer, fasövergång, smältpunkt, kokpunkt, densitet, löslighet, 

magnetiska egenskaper, densitetsbestämning, identifiering av sura och basiska 

lösningar med hjälp av indikatorer, homogena och heterogena blandningar, 

separationsmetoder, påvisande av koldioxid, väte och syrgas, principen för Lindes 

mekanism och praktiska-laborativa kunskaper. Under 36 undervisningstimmar ägnar 

man sig åt kemiska reaktioner. Utifrån Daltons partikelmodell undervisas elever om 

ämnes- och energibalans under en kemisk reaktion, kemiska föreningar och 

grundämnen, periodiska systemet, metaller, icke-metaller, reaktionsenergi, exo- och 

endoterma reaktioner, katalys, massans oförstörbarhet, kemiskt formelspråk, 

Avogadro-hypotesen, beräkning av ämnesmängd, massa, volym och partikelantal, 

Avogadros konstanten, molekylmassa, molekylär volym, densitet, partikelmassa, 

omvandlingar mellan atomära och makroskopiska enheter, enkla reaktioner (som 

förbränning av enkla kolväten), molekylformler och namn i alkanserien samt fossila 

bränslen. Eleverna får även genomföra enkla kalorimetriska mätningar. Under 

ytterligare 25 undervisningstimmar undervisas eleverna om kemiska föreningar och 

deras egenskaper. Det här kapitlet handlar om grundläggande elektrostatik, 

konduktivitet, atomens uppbyggnad, kemiska föreningar, metaller och metallbindning, 

frielektrongasmodellen och egenskaper som duktilitet, värmetransport och 

konduktivitet, kemiskt formelspråk, systematisk namngivning av salter, jonbindning, 

jongitter (utan gittertyper), salter, egenskaper hos salter, sprödhet, kristallinitet, 

identifikationsreaktioner (halogenider, karbonater, sulfater, silver, kalcium respektive 

barium), ljusets färg och skalmodellen utifrån Rutherfords distributionsexperiment. 

Årskurs 9 börjar med 9 undervisningstimmar om ordningsprinciper i det periodiska 

systemet, joniseringsenergi, elektronkonfiguration, linjespektrum, en översikt av det 

periodiska systemet med huvudgrupper, valenselektroner, isotoper, nukleoner, och 

perioder, ädelgaskonfiguration, jonladdning hos kat- och anjoner samt oktettregeln. 

Under 18 undervisningstimmar diskuterar man donor-acceptorprincipen och 

elektronövergång, det vill säga saltbildning som exoterm reaktion, redoxreaktioner, 

reduktions- och oxidationsmedel, och elektrokemiska reaktioner, som zink-kol-

batteriet. Därefter kommer 21 undervisningstimmar som handlar om molekyler och 

orbitalmodellen. Eleverna använder en förenklad orbitalmodell och valensbeskrivning 

för att skriva valenselektronkonfigurationer av atomer och joner, förklarar med hjälp 

av orbitaler varför molekyler hänger ihop, använder sig av elektronparsrepulsion för 

att beskriva rymdgeometrin hos molekyler, oktettregeln, lär sig den systematiska 

namngivningen av kolväten och kan skriva molekyl- och strukturformlerna och förstår 

isomerikonceptet (stereoisomeri, E/Z-isomeri). De sista 36 undervisningstimmar 
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handlar om inter- och intramolekylära krafter. Innehållet är elektronegativitet, 

partialladdningar, polära och icke-polära bindningar, bindningspolaritet, 

elektrondensitet, molekylpolaritet, funktionella grupper (hydroxi-, karbonyl- och 

karboxylgrupper samt molekyler med flera funktionella grupper), användning av 

IUPAC-nomenklatur, van der Waals interaktioner, dipol-dipolinteraktioner, 

vätebindningar, fysikaliska egenskaper som viskositet, löslighet, kokpunkt, kolväten 

som smörjmedel samt miljörisker, lösningsmedel (vatten, bensin, etanol), vattens 

speciella egenskaper, hydrofila, hydrofoba, lipofila och amfifila molekyler samt 

hydratiseringsenergi.  

Kemi i årskurs 10 handlar enbart om donor-acceptor relationer. Under 28 

undervisningstimmar behandlas protonövergång och reversibilitet. Det innebär sura 

och basiska lösningar i vardagen, indikatorer, pH-skalan och beräkningar, 

protondonor, protonacceptor, amfolyta molekyler, syrastyrka, polaritet, 

koncentrationsberäkningar, namngivning av salter, syra-bas-titrering, konduktometri 

(utan titreringskurva) och diskussion om kemikalier i hushållet. Vidare handlar 28 

undervisningstimmar om redoxreaktioner och allt som har samband med dem, som 

oxidationstal, regler för att ställa upp redoxekvationer, bildande av vätgas när oädla 

metaller reagerar med vatten, oxidation av organiska molekyler, Fehlings och Tollens 

prov samt faror med etanol och redoxreaktioner i vardagen. Sista delen utgörs av 28 

undervisningstimmar och handlar om nukleofila och elektrofila reaktioner. Det 

omfattar esterkondensation med mekanism, egenskaper hos estrar, fettmolekyler, E/Z-

isomeri hos fettsyror, egenskaper hos tvål och tensider, kolhydrater, glukos, fruktos 

och keto-enol-tautomeri.  

Årskurs 11 börjar med 25 undervisningstimmar om kolväten och energibärare. Här 

diskuterar eleverna mer detaljerat om kolets kretslopp, växthuseffekten, 

termodynamiska system (öppna, slutna, isolerade, temperatur- och volymändring), 

kvalitativa energi- och entalpiändringar, reaktionsvärme och reaktionsentalpi, 

kalorimetri, standardreaktionsentalpi, bensenmolekylen (mesomeri, 

resonansstrukturer, elektrondensitet och delokalisering), induktiva och mesomera 

effekter, reaktivitet och reaktioner hos organiska molekyler (addition och radikal 

substitution), samt miljö- och hälsorisker hos aromatiska föreningar och halogenerade 

kolväten. Färgämnen ägnas 12 undervisningstimmar. Eleverna lär sig om enkla 

molekylorbitalscheman, ljusabsorption och reflexion, sambandet mellan 

molekylstruktur och ljusabsorption, auxokroma effekter hos funktionella grupper, 

azofärgämnen, trifenylfärgämnen samt indikatorfunktioner. Under 8 

undervisningstimmar diskuterar man reaktionskinetik, reaktionshastighet, påverkan av 

tryck, volym och temperatur och berör kollisionsteorin ytligt. Under 14 

undervisningstimmar behandlas kemiska jämviktsreaktioner, inklusive LeChateliers 

princip, reversibla reaktioner och beräkning av jämnviktskonstanter. Dessa 

jämviktsprinciper tillämpas under 25 undervisningstimmar på redoxjämvikter. Man 

talar om galvaniska celler och beräknar spänningen ur den elektrokemiska 

spänningsserien och Nernst ekvation. Dessutom går man in på energikällor, 

energiförlust och att värme aldsrig helt kan omvandlas till arbete. För några utvalda 

kemiska reaktioner ska eleverna uppskatta entropiförändringen och använda Gibbs-

Helmholtz ekvation för att förklara påverkan av entalpi- och entropiförändringar. 

Elbilar ska granskas med avseende på effektivitet ur ett miljöperspektiv. Kemi i 

årskurs 12 börjar med aminosyror och deras syra-bas-jämvikter. Under 23 

undervisningstimmar lär sig eleverna om autoprotolys, korresponderande syra-bas-

par, pH, pOH, pKS och pKB som mått på styrkan hos en syra respektive bas, pH-
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beräkning hos lösningar med starka och svaga syror och baser, karboxylgruppens 

mesomeri, α-aminokarboxylsyror, kvantitativ tolkning av titreringskurvor, viktiga 

punkter i en titrering och buffertsystem. 25 undervisningstimmar handlar om proteiner 

och kolhydrater, enantiomerer, Fischer- och Haworth-projektion av socker, D- och L-

former, enantiomeri, peptider, primär-, sekundär-, tertiär- och kvartärstruktur, 

enzymer, glukos, fruktos, maltos och stärkelse samt hälsoaspekter hos sockerarter. De 

sista 15 undervisningstimmar handlar om syntetiska makromolekyler, plast, polymerer 

samt dess framställning användning, återvinning och potential (Staatsinstitut für 

Schulqualität und Bildungsforschung (ISB), 2018) 


