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Abstract 
This study investigates the curriculum for English in Gymnasium class 10 in Baden-

Württemberg, Germany and compares it with the Swedish curriculum for English 5. A 

special focus it put on the politics that decide how the curriculum is written. The 

German and Swedish curricula for English are quite different, although they have some 

main points in common. The study includes a textual analysis and observations of 

English classes. Furthermore, nine teachers of English in Germany are interviewed 

about their views of the curriculum. The teachers view the curriculum and the course 

book as the same thing and are not very aware of the political or educational ideas 

behind the most recent curriculum. The curriculum for English in Baden-Württemberg 

is much more detailed than the Swedish, but still the German teachers find it vague and 

dissatisfactory. 
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1 Bakgrund  

Under de senaste åren har jag ofta besökt Tyskland. Skola och skolsystem har varit ett 

återkommande samtalsämne och det har framkommit att många tyska lärare och lärarstuderande är 

missnöjda med den ”nya” läroplan som kom 2004. Detta väckte mitt intresse för att närmare 

undersöka denna läroplan och försöka förstå vari deras missnöje ligger. 

 

En läroplan består av de krav på uppfostran och utbildning som samhället ställer. En läroplan 

bestäms av landets historiska utveckling, arbetsmarknad samt olika ideologier (Lundgren 1981). En 

kursplan är det dokument som styr det specifika ämnet, kursplanen är en del av läroplanen. 

Hädanefter kommer läroplan och kursplan användas om vartannat, med den ovan förklarade 

betydelsen. Eftersom läroplaner i så hög grad styrs av politiska idéer läggs i denna studie ett särskilt 

fokus på politikens inverkan på läroplanen. 

 

Tyskland består av 16 delstater och varje delstat har sitt eget utbildningsdepartement och tillika 

skolsystem (Schulte 2004). Denna studie undersöker läroplanen för engelska i delstaten Baden-

Württemberg i södra Tyskland. Man har där ett parallellskolesystem som i mycket skiljer sig från 

det svenska. Författaren av denna studie bestämde sig för att lära sig mer om den kursplan som styr 

engelskundervisningen i det som på tyska kallas Gymnasium, den mer studieförberedande av 

delstatens skolor. Ämnet engelska valdes ut eftersom arbetets författare ska bli engelsklärare. 

Kursplanen för årskurs 10 på tyska Gymnasium (Oberstufe) valdes ut som främsta fokus. Denna 

jämförs med Engelska 5 för det svenska gymnasiet. Förutom en jämförelse mellan de två 

kursplanerna redovisas i studien vad nio engelsklärare vid tre olika skolor i Baden-Württemberg 

tycker om kursplanen. Detta tolkas sedan med en särskild tonvikt på den politik som styr 

läroplanen. 

 

I Tyskland finns inga nationella styrdokument men det finns riktlinjer (nationella 

Bildungsstandards) som delstaterna har att förhålla sig till (www.bildung-staerkt-menchen.de). 

Varje delstat utarbetar sina egna Lehrpläne eller Rahmenpläne, som kan liknas vid den svenska 

läroplanen. Dessa Lehrpläne ser olika ut beroende på vilken skolform de gäller (Schulte 2004). 

Grundskolan utgörs av årskurs 1-4 (KMK 2011) och beroende på betyg, samt/eller föräldrars 

önskan, placeras sedan eleverna i en av följande skolor: Hauptschule, vars fokus är på 

yrkesutbildning och avslutas efter årskurs 9 eller 10. Realschule, vars fokus är på yrkesutbildning 

eller vidare studier och avslutas efter årskurs 10. Eller Gymnasium som förbereder för 

universitetsstudier och fortgår till årskurs 12 eller 13 (Schulte 2004). Det finns även ett fjärde 

alternativ, kallat Gesamtschule som innebär gemensam utbildning till och med årskurs 13 som inte 

är särskilt vanlig i Baden-Württemberg. Däremot har man i Baden-Württemberg något som kallas 

Werkrealschule som är en sorts blandning mellan Hauptschule och Realschule och avslutas efter 

årskurs 9 (KMK 2011).  

 

I Sverige beslutar regeringen om läroplaner och förordningar för skolan. Det är sedan Skolverkets 

uppgift att utarbeta kursplaner (Lundgren m fl. 2010). Skolverket använder sig av yrkesverksamma 

lärare för att skriva kursplanerna. I Baden-Württemberg skrivs läroplaner av Kultusministerium och 

den nuvarande läroplanen antogs år 2004. Denna läroplan hade tidigare diskuterats på en 

utbildningskongress år 2002, varit öppen för synpunkter från offentligheten på internet samt 

genomarbetats av olika ministerier (t ex. Kultusministerium) innan den blev godkänd i maj 2003. 

Normalt sett i Tyskland använder sig Kultusministerium av yrkesverksamma lärare, skolledare och 

forskare för att utarbeta en ny läroplan (KMK 2011). 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka kursplanen för engelska i den skolform som heter 

Gymnasium i den tyska delstaten Baden-Württemberg. Studien fokuserar framför allt på vilken 

funktion läroplanen har och lärarnas syn på läroplanen. 

 

För att ta reda på läroplanens funktion har följande frågeställningar har formulerats: 

1. Hur är kursplanen för engelska i Baden-Württemberg upplagd, vad innehåller den och hur 

skiljer den sig från den svenska? 

2. Vilka politiska strömningar ligger till grund för läroplanen? 

3. Hur styrda är lärarna av det som står i läroplanen och hur implementeras den i det dagliga 

arbetet? 

4. Vad anser lärarna om läroplanen? 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Läroplansteori 

Läroplansteori är ett område som inbegriper flera delar. Det som på engelska kallas curriculum är 

ett brett begrepp medan det som i Sverige kallas läroplan är ett något snävare begrepp. Gundem & 

Hopmann (1998) anser att det finns två olika traditioner att titta närmare på när man ska planera och 

implementera en läroplan, nämligen den anglosaxiska traditionen som benämns ”curriculum 

studies” och den central- och nordeuropeiska traditionen som kallas Didaktik. Den första är 

metodcentrerad och den senare är mer inriktad på en statlig styrning av skolan och dess läroplaner. 

Vidare skriver de att läroplaner i Europa vanligtvis bestäms av nationella eller regionala organ samt 

har att rätta sig efter beslut som tagits på regeringsnivå. Man kan inte dra alla läroplaner över en 

kam utan måste förstå att organ för utbildning påverkas av ett lands kulturella vanor, samt lärare, 

ämbetsverk och andra instanser med inflytande över skolan (Gundem & Hopmann 1998). 

 

Ulf P Lundgren (1981) beskriver en läroplan som ”ett dokument i vilket utbildningens mål, innehåll 

och fördelning av tid anges”. Vidare förklarar han engelskans curriculum dessutom innebär alla 

föreställningar eller idéer bakom en läroplan. I en curriculum finns tre olika delar, nämligen: ”hur 

värderingar, kunskaper och erfarenheter väljs ut och organiseras”, det är här läroplanskoden finns, 

vilket innebär vilka ideologier om utbildning som styr läroplanen. Den andra delen är hur 

utbildningen ska styras konkret, till exempel genom kontroll och utvärdering. Den tredje delen 

består i hur läroplanen styr undervisningen. Kort sagt består curriculum av: mål, innehåll och 

undervisningsmetod. Huruvida läroplansteorin influerar utbildningen beror på vilka krav samhället 

ställer på utbildningen samt om läroplansteorin bygger på kunskap om vilken funktion utbildningen 

har i samhället. Vidare skriver Lundgren att en läroplans grund är att ”reproducera en kulturs 

värderingar, kunskaper och färdigheter”. Frågan blir då: vems kultur handlar om det om? Detta blev 

en relevant fråga under 1900-talet eftersom utbildningen numera var för alla. Lundgren hänvisar till 

Dewey och hävdar att utbildning inte bara reproducerar kunskap utan också fostrar barn till att 

fungera i den kultur de är en del av (Lundgren 1981). 

 

3.2 Läroplanshistoria 

En läroplanskod är de grundläggande idéer som finns bakom en läroplan (Englund 2005). Samhälle, 

kultur och utbildning påverkar varandra och har så gjort genom århundradena. Under antiken fram 

till och med medeltiden dominerade det som kommit att kallas den klassiska läroplansteorin, där 

man poängterade bildning av intellektet samt socialisation till goda vanor som det viktigaste. Den 

realistiska läroplansteorin under upplysningen däremot såg bildning inom ekonomi och vetenskap 

som relevanta kunskaper för att kvalificeras till arbete. Den moraliska läroplansteorin fick fäste på 

1800-talet, när folkskolan infördes, och innebar att fokus hamnade på grundläggande kunskaper 

såsom läsning och skrivning samt att bygga upp en enhetlig nation där alla hade inflytande i 

samhället. Den rationella läroplansteorin kom på 1900-talet och satte individen i centrum, en 

individ som levde i ett alltmer komplicerat samhälle där utbildningen behövde finnas till för alla 

men samtidigt differentiera mellan olika individer och deras olika behov. Dessa fyra 

läroplansteorier påverkar varandra och varje ny läroplansteori har vissa element från den gamla med 

sig. Man kan inte helt separera dem men denna indelning kan hjälpa till att förstå generella 

tendenser inom läroplansteorin i stort (Lundgren 1981). 

 

Englund (2005) menar att läroplanen numera har andra förutsättningar än vad som tidigare varit 

fallet. I och med att den stora massan har tillgång till utbildning och demokrati har läroplanen blivit 
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vagare, mer influerad av olika samhällsgrupper och ideologier. Detta beror på att utbildning nu har 

en annan plats i samhället. Numera är utbildningen mer påverkad av samhället och därmed tolkas 

också läroplanen mer fritt. Den rationella läroplanskoden är enligt Englund en ”tillfällig 

läroplanskod inom ramen för ett samhälle där skilda sociala krafter kan påverka 

allmänutbildningens utformning”. Detta innebär att grupper med olika politiska intressen påverkar 

utbildningen och på så sätt får möjlighet att vara med och bestämma vad som ska ses som relevant 

kunskap i samhället. Vidare anser Englund att: ”läroplan och skolkunskap är instrument för 

reproduktion av en specifik kultur och integrationen av ett uppväxande släkte i samhället”. Både det 

man lär sig i skolan samt dess läroplan används alltså för att reproducera en viss kultur och för att 

integrera de unga i det samhälle de lever i (Englund 2005).  

 

3.3 De tyska läroplanernas utveckling 

Skolplikten i Tyskland kom i de flesta delstater under den senare delen av 1700-talet. I Baden och 

Württemberg (som ännu inte var förenade) infördes allmän skolplikt år 1803 respektive 1806. År 

1809 kom Wilhelm von Humboldts läroplan för den högre skolan. Eleverna skulle få en allsidig 

utbildning genom att studera antika och moderna språk, matematik, naturvetenskap samt religion. 

Från och med år 1835 var enda sättet att få tillgång till att studera vid ett universitet att ha examen 

från en högre skola. Så är fortfarande fallet, även om det nu finns möjlighet till andra studiegångar 

för att få ut examen än att studera vid ett Gymnasium (Sjöstedt & Sjöstrand 1965). Under sent 1700-

tal och tidigt 1800-tal fick universiteten uppgiften att organisera läroplansarbete och därigenom 

välja vad som skulle undervisas. Hur detta sedan skulle ske, alltså ordningen för hur det skulle 

presenteras, blev en uppgift lärarna fick avgöra själva.  Skolan organiserades utifrån Herbarts teori 

om hur man skulle instruera (Gundem & Hopmann 1998).  

 

Under början av 1800-talet verkade Johann Friedrich Herbart (1776-1848). Hans syn på 

undervisning kom att bli mycket inflytelserik i den tyska skolan och dess lärarutbildning (Gundem 

& Hopmann 1998). Filosofen Herbart var den förste som formulerade en sammanhållen pedagogisk 

teori. Han såg pedagogiken som en struktur som kunde ges olika innehåll. Herbart ansåg att 

undervisning och fostran gick hand i hand och därför blev undervisningens viktigaste mål att fostra 

moraliska människor (Lundgren 1981). 

 

I slutet av 1800-talet och början på 1900-talet var den tyska läroplanen riktlinjer som gav skolorna 

direktiv om ungefär vilka ämnen som skulle undervisas och hur mycket inom olika skolformer, men 

de olika (ofta religiösa) huvudmännen hade möjlighet att styra undervisningen ganska fritt. Lärarna 

hade så att säga licens att undervisa och detta kom att lägga grunden till den starka lärarprofession 

som än idag finns bland lärarna som undervisar på tyska Gymnasium. I det som traditionellt kallats 

läroplaner (Lehrpläne) i Tyskland fanns inga råd för hur undervisningen skulle bedrivas, hur prov 

skulle utformas eller dylikt. Läroböckerna som användes i skolorna var statligt kontrollerade och 

lärarna hade socialiserats in i sin roll (Gundem & Hopmann 1998). 

 

Innan 1920 fanns tre helt separata skolor som pågick mellan 6 och 19 år (Sjöstedt & Sjöstrand 

1952). Dessa ersattes senare av en gemensam 4-årig grundskola som följdes av föregångare till 

dagens Hauptschule, Realschule och Gymnasium. När det national-socialistiska partiet fick makten 

i Tyskland blev skolan något åsidosatt, till förmån för Hitler-jugend. Läroplanerna som användes 

var präglade av läran om rasrenhet och lojalitet mot Hitler. Efter kriget låg Tyskland och många av 

dess skolor i spillror. Varje delstat fick bygga upp sitt eget skolsystem, vilket resulterade i de olika 

varianter som finns idag (Herrlitz et al 2005).  

 

I mitten av 1960-talet började de (Väst)tyska läroplanerna utformas annorlunda. Det var inte bara i 

skolans värld som reformer genomfördes, även på det ekonomiska, politiska och kulturella planet 
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genomfördes förändringar. I och med detta förändrades också samhällets krav på utbildning och den 

enorma selektivitet som de tre skolformerna erbjöd ansågs inte gynna samhällets utveckling. Man 

behövde fler högutbildade personer och Västtyskland blickade mot USA för att ändra sitt sätt att se 

på läroplaner och bildning (Gundem & Hopmann 1998). Mellan 1960 till 1990 genomfördes så 

flera innehållsliga reformer inom skolan och antalet Gymnasium växte lavinartat. Detta berodde på 

samhällets önskan om mer omfattande utbildningar samt politikers önskan om att inrätta ett 

modernt bildningssystem. Trots omfattande kritik bestämdes att skolväsendet skulle anpassas mot 

fyra mål: skolans innehåll skulle göras mer vetenskapligt, man skulle arbeta mot integrerande 

skolformer, socialt lärande skulle betonas samt ge möjlighet till ett förstärkt eget ansvar gällande 

den egna utbildningsbanan. Under de senaste åren har man på flera håll i Tyskland försökt få de 

olika skolformerna att närma sig varandra men det är svårt, speciellt eftersom lärarutbildningen 

också är tredelad (Herrlitz et al 2005). 

 

Detta leder fram till dagens problem för det tyska Gymnasium, nämligen att den skola som 

egentligen var tänkt som en elitskola nu är den mest välbesökta av alla skolformer. Ett exempel på 

detta är att i mitten av 50-talet gick 15 % av de tyska eleverna på Gymnasium. På mitten av 90-talet 

hade antalet stigit till ungefär en tredjedel av eleverna (Liebau et al 1997).  

 

En betydelsefull tysk didaktisk tänkare under den senare delen av 1900-talet samt 2000-talet är 

Wolfgang Klafki (1927-) som förespråkar den klassiska bildningstanken. Han anser att det är viktigt 

att fokusera på förhållandet mellan individens förutsättningar och samhällets krav. Det viktigaste är 

att elever kan förstå och göra sig förstådda inom en viss kultur. Således blir skolans främsta uppgift 

att utveckla elevernas allmänbildning så att de förstår, och kan verka i, den egna kulturen (Nordin 

2012). 

 

Kultusministerium i Baden-Württemberg förklarar på sin hemsida hur man tänkte när man skrev 

2004 års läroplan. Man hade en önskan om att reducera mängden stoff som fanns i läroplanen från 

1994 och ge större frihet åt skolor och lärare att själva gestalta sin undervisning som man vill. Man 

lyfter fram några ämnen man ser som extra viktiga, bland annat moderna språk. Dessutom vill man 

fokusera på ny teknologi. Den nya läroplanen fokuserar på vilka kompetenser eleverna ska tillägna 

sig, istället för att som den tidigare diktera vad som ska undervisas. Vidare skriver man att den 

statliga läroplanen ska täcka två tredjedelar av undervisningstiden och en tredjedel ska vara till den 

lokala läroplanen, det som kallas Schulcurriculum. Dessa två läroplaner ska samverka för att 

eleverna ska utveckla de kompetenser de behöver (Landesbildungsserver Baden-Württemberg 

[www]). 

 

3.4 De svenska läroplanernas utveckling 

År 1842 beslutade Sveriges riksdag att det skulle finnas en folkskola i varje socken. En förebild för 

folkskolan hämtade man från Preussen. Vad som skulle ingå i skolans undervisning påverkades 

bland annat av Pestalozzis pedagogiska idéer, som handlade om att använda barnets sinnen för att 

utveckla språklig förmåga. I början av 1900-talet hade Sverige två separata skolsystem: folkskolan 

och lärdomsskolan. Folkskolan var till för den stora massan, medan lärdomsskolan, eller läroverken, 

utbildade det högre samhällskiktet. Dessa två skolformer kompletterades med privata 

ungdomsskolor, kommunala mellanskolor, statliga real- och samskolor samt högre flickskolor. År 

1922 bestämdes att en gemensam sex-årig folkskola skulle inrättas och kunna leda till fyraårig 

realskola eller treårigt gymnasium. Folkskolan blev sjuårig år 1936 och efter andra världskriget 

diskuterades på allvar en enhetsskola, med amerikanska pedagoger som stark influens. Sverige hade 

då en socialdemokratisk regering. År 1948 kom ett förslag om en nioårig gemensam skola, där sista 

året var differentierat. Efter kriget förändrades också synen på vad som behövde läras i skolan. 

Demokrati hamnade i fokus och i takt med arbetsmarkandens förändringar ställdes andra krav på 
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utbildningen, man behövde till exempel fler välutbildade människor i ett samhälle där befolkningen 

ständigt ökade. Den gemensamma grundskolan klubbades igenom år 1962, efter att 

försökverksamhet genomförts och utvärderats med blandade resultat. Läroplanen för grundskolan 

präglades av denna dragkamp mellan den gemensamma och differentierade skolan och det är nu 

uttrycket ”en skola för alla” slår igenom. I denna skola, där alla skulle undervisas i samma 

klassrum, blev det snart tydligt att stödundervisning och differentiering skulle behövas. 

Specialpedagogiken utvecklades och elever fick i varierande grad gå i stödklasser inom olika ämnen 

(Lundgren et al 2010). 

 

Folkskolans läroplaner kallades normalplaner och kom ut 1878, 1889 och 1900. De två 

nästkommande, från 1919 och 1955, kallades utbildningsplaner. 1919 års utbildningsplan var den 

första som hade mål för varje ämne (Lundgren et al 2010). Utbildningsplanen från 1955 var den 

första som användes i hela landet, den var även mer detaljerad och styrande än de tidigare varit. I 

slutet på 1800-talet användes Herbarts metoder inom metodiken i skolan. Dessa ersattes sedan av 

Deweys ”learning by doing”. I Lgr 69 slopade man undervisningsmetoder för särskilda ämnen, och 

sedan dess har de inte kommit tillbaka (Marklund 1980). I och med Lgr 94 inriktades 

undervisningen mot mål och resultat. Detta innebär att övergripande mål bestäms på statsnivå men 

hur dessa ska genomföras bestäms på lokal nivå (Lundgren et al 2010). Läroplanen som används i 

svenska skolor idag infördes år 2011 och är även den målstyrd. Gymnasieskolans läroplan 

framhåller vikten av det livslånga lärandet och syftar att förbereda eleverna inför yrkes- och 

samhällslivet. Ett speciellt fokus ligger på entreprenörskap, företagande och innovationstänkande 

(Skolverket 2011).  
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Teoriavsnitt 

3.5 Politik och läroplaner 

Politik har stort inflytande över skolan eftersom det är genom politiska beslut som många skolfrågor 

bestäms, till exempel med vilka resurser skolan ska bedrivas. Levin (Connelly et al 2008) skriver att 

politik handlar om makt. En viss grupp av människor har makt över andra, om det så är på skolnivå 

eller statsnivå. Därför anser han att varje beslut som behandlar utbildningspolicy av något slag är ett 

politiskt beslut. De flesta av dessa beslut, till exempel de som handlar om läroplaner, tas utan insyn 

från allmänheten. För att kunna förstå den politik som ligger bakom en läroplan behövs en 

förståelse av de faktorer som påverkar politiker i deras beslutsfattande. Levin (2008) ger sex 

exempel på hur ett lands eller en regions utbildning påverkas av politiken. 

 

För det första är det väljarnas intressen som driver politiken. Det innebär att politikerna alltid 

försöker vara väljarna till lags, om detta misslyckas kommer de följaktligen förlora nästa val. När 

det gäller skolpolitiken kan detta bli problematiskt eftersom alla medborgare har en erfarenhet av 

och tillika en åsikt om just skolan. För det andra har de styrande begränsad möjlighet att påverka. 

En regering dras åt olika håll och kan inte alltid genomdriva sin egen politik eftersom oväntade 

situationer uppstår, exempelvis en ekonomisk kris eller ändrade omständigheter av annan grund. 

Det finns många olika intressegrupper som försöker påverka en regering att fatta beslut så att det 

gagnar deras sak. När det gäller skolan kan opinionen vara för mer kreativitet i skolan och samtidigt 

vilja ha fler prov eller hårdare kontroll av eleverna. Här spelar massmedia en stor roll eftersom de 

ofta blåser upp historier till oändliga proportioner, vilket politiker sedan måste reagera på. Den 

tredje faktorn är att det aldrig finns tillräckligt med tid. Politikerna försöker ta itu med allting 

samtidigt och har därmed inte tillräckligt med tid att sätta sig in ordentligt i varje ämne. För det 

fjärde är både enskilda personer och systemet viktigt. I vissa politiska system kan en enskild person 

ha mycket att säga till om medan i andra olika departement eller utskott har mer makt än enskilda 

politiker. För det femte måste de styrande politikerna möta oppositionen. Det innebär att de måste 

möta mothugg och kritik mot i stort sett varje beslut de fattar, det är en del av det politiska spelet 

och den vardag de styrande politikerna har att leva med. För det sjätte är tro är viktigare än fakta. 

För politiker är det viktigare vad folk i allmänhet tror än vad experter på området anser (Connelly et 

al 2008). 

 

Politiken som påverkar läroplaner och bestämmelser om skola och utbildning hänger samman med 

större frågor som handlar om förändring och förbättring av skolan eller vilka teorier om utbildning 

som är på agendan vid den aktuella tidspunkten. Det finns olika teorier om huruvida läroplanen eller 

det som överhuvudtaget sker i skolan är det viktiga för elevers framgång, vissa tror att elevernas 

sociala/ekonomiska bakgrund är mer betydelsefull för en lyckad utbildning. Läroplanen (här avses 

Curriculum) har kommit att spela stor roll i skolans förändring och utveckling. Politiken bakom 

läroplanen författar sig med två olika diskussioner. Den ena handlar om vilka ämnen som ska ingå, 

hur mycket av varje och vid vilken tidpunkt. Den andra diskussionen tar upp vilket innehåll som ska 

behandlas i enskilda ämnen. Alla människor har en åsikt om hur utbildning ska bedrivas och för det 

mesta påverkas ens åsikter av den egna skolgången. Man ser ofta en läroplan som enskilda ämnen 

som inte nödvändigtvis har ett logiskt samband. Ett annat problem när det gäller läroplan och politik 

är att innehåll ofta inte kan separeras från undervisning. Därför handlar debatten ofta om metoder 

istället för innehåll eller vice versa (Connelly et al 2008).  

  

Mitt i detta virrvarr av information, krav och debatter ska de styrande politikerna fatta sina beslut, 

helst med siktet inställt på vad som är bäst i långa loppet. Vilka är det då som är involverade i 

politiken bakom en läroplan? Vanligtvis består det organ som beslutar om skolan av en kombination 
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av nationella och lokala representanter. Exakt hur det ser ut i olika länder skiljer sig givetvis åt; i 

vissa länder har man en statligt styrd läroplan som gäller för hela landet, medan det i andra fall är 

upp till varje delstat eller region att besluta om sin läroplan. Det finns också exempel på hur 

enskilda skolor har befogenhet att besluta om läroplanen. När ett lands regering står som ansvarig 

för läroplanen är givetvis det politiska och byråkratiska inflytandet stort. Olika individer och 

instanser kan ha olika mycket att säga till om beroende på landets politiska organisation. Ofta har 

man experter som uttalar sig i utbildningsfrågor men hur mycket inflytande dessa har skiljer sig åt i 

olika länder. Inte att förglömma är skolorna själva, som faktiskt har möjligheten att välja att erbjuda 

ett visst program eller kurs. För att konkret nämna några parter som nästan alltid finns med i beslut 

om utbildning handlar det om: lärare, rektorer, administratörer, lokalt valda styrelser/myndigheter 

samt experter från universitet eller skolor. Levin (2008) påminner om att varje person har ett 

egenintresse att driva just sin fråga eller låta det ämne som ligger närmast hjärtat få tillräckligt med 

plats i läroplanen. Detta är särskilt tydligt när det gäller ”secondary education”, där universiteten 

ofta har mycket att säga till om gällande ämnesinnehåll, eftersom det ligger i universitetens intresse 

att eleverna lär sig sådant som de senare kan ha nytta av i sina universitetsstudier. En annan grupp 

som ofta har intresse i skolans läroplan är industrin, som kan ha intresse av en viss typ av 

arbetskraft. En regering kan också ha liknande intressen, till exempel genom att vilja understryka 

vikten av teknologi eller kultur. Sedan finns det andra grupper i samhället som anser det viktigt att 

inkludera problem för minoritetsgrupper i samhället, främmande språk, historia eller en viss typ av 

litteratur. De som har mest ekonomiska resurser eller är bäst organiserade är vanligtvis de som 

vinner framgång och får möjlighet att påverka läroplanen (Connelly et al 2008). I de tysktalande 

länderna utformas läroplaner i ett samarbete mellan skoladministratörer, forskare, lärare och 

politiker (Gundem & Hopmann 1998).  

 

Hur processen för att besluta om en läroplan sedan går till beror som tidigare nämnts på det aktuella 

landet eller regionen. Oftast samlas experter och representanter för olika grupper för att författa ett 

utkast till en ny eller reviderad läroplan under tillsyn av en eller flera politiker ansvariga för 

utbildning. När det gäller att författa kursplaner är det oftast lärare som är i majoritet, tillsammans 

med ämnesexperter från universitetsvärlden. Man börjar vanligtvis med att granska och utvärdera 

den gamla läroplanen, funderar på förändringar och försöker komma fram till var man vill att den 

nya läroplanen ska landa. Ibland färdigställs och införs den nya läroplanen direkt men i andra fall 

låter man den genomgå ett pilotprojekt som sedan revideras och införs på riktigt. Det kan ta flera år 

för en läroplansprocess att bli färdig. Även om man använder sig av ämnesexperter när man skriver 

en läro- eller kursplan behöver det inte betyda att dessa är experter på att konstruera läroplaner. 

Experter bryr sig vanligtvis mer om sina respektive ämnen än lärare gör, därför finns en fara i att 

låta för många experter sätta sin prägel på läroplanen. Lärare ute i skolorna kan få problem att 

omsätta kursplanen i praktiken eller alls förstå den om den ställer alltför höga krav på 

ämneskompetens eller bakgrundsförståelse (Connelly et al 2005). 

 

Många experter inom området läroplaner anser att det som läroplanen förespråkar och det som 

faktiskt händer i klassrummet står relativt långt ifrån varandra. Detta har lett till försök att producera 

läroplaner som ligger närmare skolans verklighet men problemet är att det finns så många lärare 

med så skilda bakgrunder och undervisningssituationer att det är vanskligt att lyckas med. 

I takt med att fler i samhället får en allt högre utbildning har styrande politiker börjat lyssna mer på 

allmänhetens röst än experters. Även om man väljer att lyssna på experters utlåtande kvarstår 

problemet med individers olika uppfattningar; experterna kan inte heller komma överens om hur 

utbildning bäst ska gestaltas (Connelly et al 2008). 

 

Läroplanen består av en politisk kompromiss och läromedel är en eller flera personers tolkningar av 

läroplanen. I läromedlet kommer de politiska eller ideologiska idéerna fram, exempelvis vilken 

kunskapssyn författarna har. Läromedel är i högsta grad politiska, eftersom de formats av vissa 

grundläggande idéer (Englund 2005).  



  
 

12 

 

3.6 Politiska ideologier som påverkat den svenska skolan 

En läroplan är ”ett uttryck för en dominerande ideologi” och Englund (2005) lyfter fram de 

politiska ideologier som påverkat Sverige under 1900-talet. För en utförligare beskrivning av de 

politiska ideologierna, se Englund (2005). Först ut är liberalismen, som ser utbildningen som en 

lösning för samhällets problem samt utveckling. Inom denna ideologi är det viktigt att hålla fast vid 

den sociala ordningen. Trots att man poängterar människors lika värde håller man fast vid social 

selektion, eftersom man anser att utbildningen ska individualiseras och anpassas till varje elevs 

begåvning. Den konservativa ideologin intresserar sig för utbildning för samhällets översta skikt, 

eliten. De förespråkar ett parallellskolesystem och motsätter sig en gemensam, likartad utbildning 

för alla. Skolan ska vara en reproduktion av samhället. Yrkesutbildning är här inte lika viktigt som 

inom liberalismen. Inom den reformistiska socialistiska ideologin ses skolan som ett medel för att 

förändra samhället. I Sverige har denna ideologi stått nära den liberala, eftersom båda förespråkar 

utbildning för alla, dock med något olika motiv. Den liberala ideologin vill ha lika utbildning för 

alla för att åstadkomma social integration. Den reformistiska socialistiska vill ha lika utbildning för 

alla för att åstadkomma jämlikhet (Englund 2005).  

 

Lundgren et al (2010) förklarar att det blev allt svårare för välfärdsländerna att hålla kvar sin 

politiska styrning under 1970- och 80-talen. Vad som då hände kan ses i två huvudlinjer. Den första 

handlade om att politiskt decentralisera, vilket innebar att skolledare och lärare fick större 

inflytande. Den andra att låta privatisera eller avgiftsbelägga skolan. I Sverige hade staten 

huvudansvaret för skolan fram till år 1990, då kommunerna tog över (Lundgren et al 2010). 

 

Från 80-talet och framåt hördes inom utbildningspolitiken allt oftare ordet valfrihet, vilket antogs 

öka skolans effektivitet och produktivitet. Det var vid den här tiden som allt större vikt lades på 

internationella jämförelser av skolresultat (Lundgren et al 2010). Det var även i den här vevan som 

Europeiska Unionen (EU) blev en maktfaktor att räkna med inom utbildningspolitiken. 

 

3.7 EU:s inverkan på utbildningspolitiken 

Utbildning är en viktig fråga för EU eftersom dess medborgare behöver vara förberedda på den 

framtid som väntar. EU har tagit fram ett antal rekommendationer för medlemsländernas utbildning. 

I Lissabonfördraget som trädde i kraft år 2009 poängteras bland annat att Europa ska bli ett ledande 

kunskapssamhälle. Detta görs genom att: 

 

“…enhancing equal access for young people to high quality education and training at all levels and 

opportunities for lifelong learning. It includes developing non-formal learning opportunities for 

youth, improving young people’s transition between education and training and the labour market, 

and reducing early school leaving. A more learner-centred approach, stronger teacher-student 

relationships, new technologies, learner mobility, better recognition of non-formal learning and 

flexible educational institutions are required.” (European Commission [www]) 

 

Man vill främja möjligheter för livslångt lärande och underlätta steget mellan studier och arbetsliv 

för unga. Dessutom vill man i högre grad ställa eleven i centrum och utveckla mer flexibla 

utbildningssystem. Det finns också åtta nyckelkompetenser som ska utvecklas hos EU:s 

medborgare: kommunikation på modersmålet, kommunikation på främmande språk, matematiskt 

kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, digital kompetens, lära att lära, 

social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagarandra samt kulturell medvetenhet 

och kulturella uttrycksformer. När det gäller kommunikation på främmande språk handlar det om 
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att: lyssna, tala, läsa och skriva. Även förmåga att förstå tal och skrift i olika sammanhang, samt att 

tolka och uttrycka känslor, åsikter och begrepp anses viktigt. Ordförråd och funktionell grammatik 

samt kulturell förståelse och att kunna använda sig av hjälpmedel lyfts fram som väsentliga 

kunskaper (Europeiska Unionen 2007). 

 

Den europeiska kommissionen önskar göra Europas utbildningssystem mer enhetliga och således 

också lättare att styra. På senare år har EU skärpt tonen gällande vad det är som Europas skolsystem 

behöver fokusera på, nämligen: vetenskap, matematik, teknik samt kreativitet, innovation och 

entreprenörskap. Utbildning ses som nyckeln till Europas ekonomiska framgång. Intressant är att 

just entreprenörskap är något som genomsyrar den svenska läroplanen från 2011, möjligtvis efter 

påtryckningar från EU. Även om EU inte har några befogenheter över enskilda länders nationella 

utbildningspolitik har man andra sätt att styra, till exempel genom jämförelser och statistik över 

länders resultat. Detta är tydligt både i Tyskland och Sverige, där undersökningar som PISA fått 

stor uppmärksamhet. EU har också poängterat vikten av att fokusera på kompetenser i läroplanerna 

och år 2010 konstaterades att en sådan anpassning skett i flera europeiska länder (Nordin 2012).  
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras val av metod, urval och beskrivning av lärarna, genomförande, 

tillförlitlighet, etisk förhållningssätt samt metodkritik. Kapitlet avslutas med information om de 

undersökta skolorna samt beskrivningar av tre engelsklektioner, en för varje besökt skola.  

 

4.1 Val av metod 

Eftersom läroplanen är något som framför allt lärare arbetar med och studiens författare var 

intresserad av lärarnas åsikter bestämdes att studien skulle inrikta sig på deras uppfattning av 

läroplanen. Författaren valde att genomföra kvalitativa intervjuer med nio lärare. Kvalitativ 

forskning används inom de humanistiska ämnena och tonvikten ligger på helheten. Man vill försöka 

förstå resultaten, inte generalisera som är fallet inom den kvantitativa forskningen (Stukát 2005). 

För att lyckas med detta används ofta intervjuer. Kvalitativa intervjuer är fördelaktiga eftersom de 

är flexibla (Bryman 2001). Dessutom har de fördelen att de kan kompensera för språkliga 

svårigheter, vilket ansågs viktigt i den här studien som genomfördes i ett annat land. För detta 

arbete valdes semi-strukturerade intervjuer. Det innebär att forskaren har bestämda frågor som ska 

ställas men ordningen på dessa kan anpassas efter situationen. Den som intervjuar har även 

möjlighet att komma med följdfrågor som inte finns med i den förberedda intervjuguiden (Bryman 

2001). Man har på så vis möjlighet att tränga djupare med hjälp av semi-strukturerade intervjuer 

(Stukát 2005).  

 

I tillägg till intervjuer genomfördes en textanalys, där kursplanerna för Engelska 5 i Sverige och 

engelska för klass 10 i Baden-Württemberg jämfördes. Kursplanerna som analyseras bedömdes som 

ungefär likvärdiga eftersom eleverna i båda länderna är 15-16 år gamla när de läser kursen. På 

Gymnasium i Baden-Württemberg börjar de flesta elever med engelska innan de börjar på 

Gymnasium, alltså innan 11 års ålder, vilket också är fallet i Sverige. Både engelska för klass 10 och 

Engelska 5 påbörjas alltså när eleverna har läst engelska några år, vilket innebär att ingen av de 

analyserade kursplanerna behandlar nybörjarengelska.  

 

För att öka studiens validitet genomfördes förutom intervjuerna och textanalysen också 

observationer. Bryman (2001) menar att det kan finnas ett gap mellan vad människor svarar i en 

undersökning och hur de faktiskt handlar. Författaren av studien valde att observera undervisning 

för att få en bild av hur engelskundervisningen gestaltas i de olika skolorna. Strukturerade 

observationer tar lång tid i anspråk och var därför inget alternativ för denna studie (Bryman 2001). 

Enligt Stukát (2005) kan ostrukturerade observationer vara en bra metod inom det kvalitativa 

arbetssättet. I en ostrukturerad observation använder man inget observationsschema utan tittar 

istället på hur individer beter sig i en viss miljö. Detta beskrivs sedan berättande (Bryman 2001). 

 

4.2 Urval och beskrivning av lärarna 

Genom kontakter i området kunde de tre tyska skolorna kontaktas och samtliga var villiga att ingå i 

studien. De tre skolorna ansågs lämpliga eftersom de skiljer sig åt. Två av dem är statliga (Goethe 

och Kraifeldt Gymnasium), den ena lite större än den andra (Kraifeldt) och en är privat (Bilda 

Gymnasium). De ligger i två olika orter, en bit ifrån varandra, och har funnits olika länge.  

 

Varje Gymnasium besöktes först en dag för att skribenten skulle kunna träffa rektorer och lärare 

samt bilda sig en uppfattning om hur studien skulle vidareutvecklas. Vid detta första besök 

planerades nästa in. Några veckor senare besöktes varje skola under en arbetsvecka och författaren 
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av denna studie gick bredvid engelsklärare, observerade lektioner, pratade med övrig personal och 

genomförde de intervjuer som presenteras i Resultat-delen. 

 

Intervjuerna genomfördes på engelska och varade mellan 15-45 minuter, beroende på hur mycket de 

intervjuade hade att säga. Samtliga intervjuer utom en genomfördes i ett avskilt mindre lärarrum 

avsett för föräldrasamtal eller dylikt. Den sista intervjun (med Renate) genomfördes i ett klassrum 

med elever närvarande, dessa elever var dock så att säga okända för läraren som intervjuades, 

eftersom hon vikarierade för musikläraren och aldrig hade träffat dem förut. Att intervjun trots detta 

genomfördes berodde på att läraren inte hade någon annan möjlighet att ställa upp på en intervju. 

Trots den något märkliga situationen verkade läraren i fråga kunna koncentrera sig bra och 

författaren av denna studie ser inget skäl att inte låta denna intervju vara med. Lärarna intervjuades 

på raster, efter skoldagens slut eller när de inte hade lektion. Lärarna valdes ut slumpmässigt 

beroende på vem som hade tid och möjlighet. Att det blev två kvinnliga och en manlig lärare vid 

varje skola var inte planerat men avspeglar det faktum att det finns fler kvinnliga än manliga 

engelsklärare på de undersökta skolorna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och 

transkriberades. Samtliga intervjuade blev lovade anonymitet och därför är alla namn på både lärare 

och skolor ändrade. Intervjufrågorna finns i Bilaga 1. 

 

De intervjuade lärarna presenteras i tabellen nedan: 

Namn Ålder Lärare 

sedan 

Undervisar i I årskurserna Skola 

Anna 34 2005 Engelska och tyska 5-12 Bilda Gymnasium 

Thomas 39 2003 Engelska, historia, politik 

och ekonomi 

5-12 Bilda Gymnasium 

Silke 60 1976 Engelska och franska 5-12 (men 

undervisar för 

tillfället endast 

år 5-6) 

Bilda Gymnasium 

Jochen 43 2000 Engelska, historia och 

samhällskunskap 

5-12 Goethe Gymnasium 

Christine 30 2009 Engelska och tyska 5-12 Goethe Gymnasium 

Cornelia 30 2008 Engelska och 

samhällskunskap 

5-12 Goethe Gymnasium 

Tanja 33 2006 Engelska och religion 5-12 Kraifeldt 

Gymnasium 

Daniel 32 2006 Engelska och franska 5-12 Kraifeldt 

Gymnasium 

Renate 53 1983 Engelska och religion 5-10 Kraifeldt 

Gymnasium 

 

4.3 Genomförande 

Studien följde Kvales (2009) sju steg för att intervjua. Först formulerades syftet för 

undersökningen. Sedan planerades hur intervjuerna skulle genomföras samt att de skulle 

kompletteras med textanalys och observation av engelskundervisning. I nästa steg genomfördes 

intervjuerna, med hjälp av en intervjuguide. Intervjuerna transkriberades och analyserades. Sedan 

överlades hur pålitliga resultaten ansågs vara och detta resulterade i denna rapport (Kvale 2009). 

 

Intervjufrågorna författades i samråd med handledaren från universitetet och avsåg ta reda på vad 

lärarna anser om läroplanen samt hur de använder den. Alla informanter fick samma frågor, dock 

tog sig intervjuaren friheten att ställa extrafrågor där det ansågs nödvändigt samt i vissa fall ändra 
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ordningen på frågorna beroende på vad den intervjuade läraren svarade och hur intervjun fortgick, 

som brukligt är vid semi-strukturerade intervjuer (Bryman 2001). 

 

Observationerna ägde rum hos fler lärare än de som blev intervjuade, minst 10 lektioner per skola. 

De observerade lektionerna sträckte sig från årskurs 5 till 12 på samtliga skolor. 

 

De transkriberade intervjuerna lästes flera gånger. Resultatet av detta presenteras i kapitel 5. 

Analysen författades utifrån resultatet och diskussionen utifrån analysen. 

4.4 Tillförlitlighet 

Eftersom detta är en kvalitativ studie kan man inte ta för givet att lärare på andra skolor i Baden-

Württemberg ser på läroplanen på samma sätt som de lärare som intervjuats för denna studie. Det är 

möjligt att studiens resultat skulle se annorlunda ut om andra skolor besökts eller andra lärare 

intervjuats.  

 

Den externa validiteten av intervjuerna är inte särskilt hög eftersom de genomfördes kvalitativt och 

endast nio lärare intervjuades. Respondentvaliditeten, som innebär att deltagarna i undersökningen 

bekräftar forskarens resultat, har inte tagits hänsyn till i denna studie. Hade rapporten författas på 

engelska hade de medverkade skolorna kunnat få en kopia av arbetet men eftersom det skrivs på 

svenska är det inte aktuellt. När det gäller textanalysen däremot, finns goda möjligheter att 

resultaten kan generaliseras. Den ekologiska validiteten anses som god i denna studie eftersom 

intervjuerna genomfördes på de intervjuades arbetsplats, det vill säga i en naturlig social miljö 

(Bryman 2001). 

 

Lärarna hade begränsad information om vad intervjun skulle gå ut på för att de inte skulle kunna 

förbereda sig genom att läsa på om läroplanen eller hinna tänka ut ”riktiga svar” på förhand. Trots 

detta finns risken att lärarna svarat på ett sätt som de tror är mer korrekt eller att de svarat något 

annat än de egentligen anser eller vill. Det faktum att intervjuaren kom från ett annat land kan ha 

påverkat lärarna, eftersom de kan ha velat sätta det tyska skolsystemet i gott ljus och därmed varit 

måna om att inte fokusera på problemen, utan snarare lyfta fram det positiva med deras skola. 

Enligt författarens erfarenhet har de nordiska länderna gott rykte i Tyskland när det gäller 

skolfrågor och därmed ökar risken att lärarna vill framstå i god dager. 

 

Även om de lärare som intervjuats är relativt få är det ändå intressant att de i mycket svarar 

liknande. Detta stärker undersökningens relaterbarhet. Trots det faktum att informanterna kanske 

inte alltid svarat sanningsenligt så har samtliga nio lärare intervjuats av samma person, under 

liknande omständigheter och med samma frågor. Dessutom har studiens författare suttit med vid ett 

flertal engelsklektioner vid varje skola och på så vis fått en bild av den verklighet lärarna beskriver i 

intervjuerna. Enligt författaren stämmer bilden lärarna beskriver med den undervisning hon har sett.  

Studiens resultat bör vara intressant och relevant för alla som är intresserade av Baden-

Württembergs skolsystem eller läroplan och hur olika ”Gymnasien” arbetar med engelska. 

 

4.5 Etiskt förhållningssätt 

I Sverige finns forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som 

består av fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Med informationskravet avses att forskaren ska informera de personer som ingår i 

studien om på vilka villkor de medverkar samt vad undersökningens syfte är. De ska ha rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. Samtyckeskravet innebär att de 

medverkande själva förfogar över sin medverkan. Minderåriga behöver målsmans godkännande för 
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att delta. Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter som forskaren får reda på i 

undersökningen inte ska hamna i orätta händer. Om forskaren tar del av känsliga uppgifter bör ett 

avtal om tystnadsplikt upprättas. Till sist kommer nyttjandekravet som innebär att de insamlande 

uppgifterna endast får användas för forskning (Bryman 2001). 

 

Samtliga rektorer kontaktades via mejl där författaren förklarade studiens syfte samt från vilket 

universitet författaren kommer. Innan författaren fick träffa lärare eller observera lektioner bokades 

möten med rektorerna in och författaren intervjuades noggrant innan hon släpptes in i skolornas 

klassrum. De medverkande lärarna blev alla informerade om att deras och skolans namn kommer 

ändras i studien. Samtliga lärare ställde frivilligt upp på en intervju och eftersom varje skola hade 

fler än tre engelsklärare hade alla lärare möjlighet att säga nej och låta en annan lärare ställa upp. 

Författaren upplevde dock inte några problem med att få lärare att vara med i studien, snarare 

tvärtom. Samtliga lärare fick frågan om de samtyckte till att intervjun spelades in, vilket de alla 

godkände.  

 

4.6 Metodkritik 

Kvalitativa metoder kritiseras ibland för att vara subjektiva, eftersom forskarens egna uppfattningar 

och erfarenheter påverkar både insamlandet av empiri samt tolkningen av denna. En annan kritik 

som förts fram är att det är svårt för någon annan att genomföra samma studie och få samma 

resultat. Dessutom påverkas de personer som medverkar i en kvalitativ forskningsstudie av 

personen som genomför studien. Det viktigaste redskapet för att insamla data inom den kvalitativa 

forskningen är forskaren själv, vilket kan ses som ett problem när det gäller studiens 

generaliserbarhet. Forskning som genomförts kvalitativt kan således inte generaliseras och 

personerna som ingår i en kvalitativ studie är inte i samma grad slumpmässigt utvalda som vid en 

kvantitativ studie (Bryman 2011). 

 

4.7 Beskrivning av den undersökta miljön 

4.7.1 Presentation av skolorna 

På Bilda Gymnasium går 330 elever och 38 lärare arbetar där. Skolan har funnits i sju år, allt är nytt 

och fräscht. Skolan är belägen i ett område med flera sportklubbar och även företag. Det är en 

privatskola och elevernas föräldrar betalar för sina barns undervisning. Lärarna ger inga läxor (med 

undantag för glosläxor i språk) och därför är skoldagen längre än på de flesta andra Gymnasien. En 

normaldag varar mellan 8:00-15:50. De sista årskurserna är undantagna läxförbudet eftersom de 

behöver förbereda sig inför sitt slutprov, sin Abitur. Eleverna börjar med engelska i årskurs 5 (alltså 

den första årskursen på skolan). De flesta eleverna har studerat engelska under grundskolan, hur 

mycket beror på vilken grundskola de gått på. I femte klass har man sex 45-minuterslektioner per 

vecka, fler än vad som är normalt i statligt ägda skolor, där man har fyra 45-minuterslektioner per 

vecka. 

 

Goethe Gymnasium har 750 elever och knappt 100 lärare. Skolan har funnits i mer än 250 år men 

befinner sig sedan 1951 i de nuvarande gamla men vackra lokalerna. Den ligger på en kulle med en 

park precis utanför i en mindre stad. Skolan är statligt ägd och gratis. En vanlig skoldag varar 

mellan 7:45-13:00. Eleverna har, precis som på de andra två skolorna i studien, åtta år på sig att 

förbereda sig för sin Abitur. I årskurs 5-7 har man fyra 45-minuters lektioner i engelska per vecka, i 

årskurs 8-10 har man tre lektioner per vecka. 
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Kraifeldt Gymnasium har 1200 elever och 109 lärare. En skola har funnits på platsen sedan 1500-

talet men det nuvarande namnet och skolformen finns sedan 1950-talet. Skolan ligger i en mindre 

stad, dock inte samma som de andra två skolorna. Skoldagen varar mellan 7:35-12:45 samt består 

vissa dagar av eftermiddagsundervisning fram till klockan 15.10. Eleverna börjar samtidigt med 

engelska och franska i årskurs 5, något som många språklärare gärna vill ändra på. Antalet 

engelsklektioner är samma som på Goethe Gymnasium. 

 

4.7.2 Beskrivning av klassrummen 

För att ge läsaren en bild av hur engelskundervisningen på ett Gymnasium i Baden-Württemberg 

kan se ut följer här tre beskrivningar av en engelsklektion, en från varje besökt skola. Den första är 

med klass 8c på Bilda Gymnasium. 

 

Klockan är 8:00 måndag morgon och skolklockan ringer. Engelskläraren, Herr Weis, kommer in i 

klassrummet där eleverna redan sitter vid sina bänkar. Lektioner börjar med att eleverna ställer sig 

upp och gemensamt sjunger ”God morgon Herr Weis”. Herr Weis svarar med ”God morgon” och 

ber eleverna sätta sig ner. Elevernas bänkar står i u-form med fyra i elever i mitten samt ett bord för 

läraren längst fram (se figur 1). Det är 24 elever i klassen och detta är elevernas hemklassrum. De 

har inga skåp, utan förvarar sina jackor och väskor vid sina bänkar eller slängda på fönsterbrädan 

vid ena klassrumsväggen (som består av fönster). Varje elev har dock en hylla där de kan förvara 

skolböcker, pärmar och mappar. 

 

 

 

  

 

     

Figur 1: Klassrum Bilda Gymnasium 

 

Läraren delar ut ett hemarbete som han rättat och eleverna pratar friskt sinsemellan lektionens första 

minuter. Läraren pratar engelska och eleverna tyska när de går igenom hemarbetet som handlar om 

läsförståelse, grammatik och att skriva. Läraren pratar om vikten av att hålla sig till föreskriven 

längd på uppgiften (200 ord) och hänvisar till Abitur om fyra år, vilket är anledningen till att de 

måste lära sig det nu. Flera elever får läsa sina texter högt för klassen, uttalet är av varierande 

kvalité men inte alltför illa. Läraren rättar feluttalade ord direkt. Eleverna får tid att rätta sina 

arbeten. Detta är en dubbellektion, vilket innebär att den består av 2x45 min. Eleverna får en 

bensträckare mitt i då de flesta väljer att stanna kvar i klassrummet och äta ett medhavt mellanmål. 

När eleverna har en fråga går de fram till läraren som sitter vid sitt bord. Han står framme vid 

katedern eller tavlan under nästan hela lektionen. En del elever blir färdiga med sin rättning 

snabbare än andra och får då möjlighet att gå in i ett större grupprum bredvid klassrummet, där 

varje elev har tillgång till en laptop. Denna används för att öva inför en språktävling nästa år.  

 

Lektion två är med klass 10b på Goethe Gymnasium. Klassen består av 21 tjejer och deras 

engelsklärare Fru Schmidt hälsar avslappnat eleverna och ber dem sätta sig. Det är trångt i det 

långsmala klassrummet och både väggar och golv är smutsiga. Klassrummet ser ut så här: 

 

 

 

 

 

Figur 2: Klassrum Goethe Gymnasium 
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Elevernas får instruktioner om sin första uppgift från en oh-projektor. De ska förebereda sig inför 

ett kommande muntligt prov genom att diskutera för- och nackdelar med ett politiskt program. 

Läraren delar in dem i grupper med hjälp av lottdragning. I grupper på tre ska två elever prata och 

den tredje ha en observerande roll eller ”lärarroll”. Efter ett visst antal minuter ska denna sedan ge 

respons på de andras idéer och språkliga kommunikation. Eleverna får cirka 15 minuter på sig att 

prata och läraren går runt och lyssnar så gott det går i det trånga klassrummet. Eleverna gör tappra 

försök och de verkar mestadels konversera på engelska, även om det går något knaggligt ibland. 

Efteråt ber läraren varje observatör berätta för klassen hur det gick i respektive grupp samt 

uppmanar dem att fortsätta prata även när samtalsämnena tar slut. Abitur består även av en muntlig 

del, därför måste de lära sig att hålla igång ett samtal. Även denna lektion är en dubbellektion och 

efter en bensträckare får eleverna ett utdrag ur ”Mannen som kunde tala med hästar” och ombeds 

svara på ett antal frågor till texten. Läraren uppmanar dem att först läsa frågorna och sedan ta fram 

färgade pennor och markera i färg de delar av texten som hör till respektive fråga. Samtliga elever 

har ett stort pennskrin (detta gäller för alla elever vid samtliga skolor) där man hittar pennor i olika 

färger, sax, limstift och linjal. Efter en liten stund anser läraren att de borde hunnit finna svaret på 

första frågan och de går igenom den tillsammans. Återigen poängteras vikten av att svara ”på rätt 

sätt”, alltså på det sätt som uppgiften behöver besvaras under slutprovet, Abitur. De får i läxa att 

göra färdigt uppgiften tills nästa lektion. 

 

Lektion tre är med klass 9b på Kraifeldt Gymnasium. Fru Klein har varit lärare i 31 år och går med 

stor självsäkerhet in i klassrummet. Eleverna ställer sig upp och säger gemensamt ”God morgon Fru 

Klein” varpå de får sätta sig ner och lektionen sätter igång. 27 elever är närvarande, och 

klassrummet är kvadratiskt med fönster längs ena väggen (se Figur 3).  

 

 

 

 

Figur 3: Klassrum Kraifeldt Gymnasium 

 

Lektionen börjar med genomgång av läxan, eleverna ska ta ut satsdelar ur engelska meningar. De 

övar pågående form och tempot är högt. Fru Klein kräver full koncentration från eleverna, regler 

ska rabblas och när eleverna får en fråga från läraren måste de svara exakt rätt, utan tvekan eller 

betänketid. Eleverna signalerar att de inte helt förstått, de kan inte ge några bra exempel för den 

regel de just repeterat. Läraren övergår till tyska för att försäkra sig om att eleverna förstår och 

sedan fortsätter lektionen på engelska. Fru Klein delar ut ett arbetsblad och eleverna får 10 minuter 

på sig att översätta meningar med hjälp av pågående form. Arbetsbladet gås sedan igenom och 

eleverna får i läxa att bilda tio egna meningar liknande dem som de just översatt. 
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6 Resultat 

Detta kapitel börjar med en jämförelse mellan den tyska och den svenska kursplanen för engelska 

och följs av en sammanställning av intervjuerna och observationerna. De citat som finns i detta 

kapitel är översatta till svenska av författaren. 

 

6.1 Kursplaner 

6.1.1 Den tyska och den svenska kursplanen för engelska 

Den svenska kursplanen för engelska 5 och den tyska kursplanen i engelska för klass 10 är både lika 

och olika. Den skillnad som först framkommer är att den svenska kursplanen består av en enda sida, 

eller två om man räknar med introduktionen till ämnet engelska. Den tyska motsvarigheten består 

av fyra sidor, eller sex sidor om man räknar med introduktionen till ämnet. Det är en ganska typisk 

bild av de två kursplanerna: den tyska är mycket mer detaljerad än den svenska.  

 

6.1.2 Baden-Württembergs kursplan för engelska klass 10 

Den tyska kursplanen är uppdelad i fem olika områden, dessa är: kommunikativa färdigheter, att 

behärska språkliga medel (vilket innebär att inneha fonologisk, lexikalisk och grammatisk 

kompetens), textumgänge, kulturell kompetens samt kompetens vad gäller metoder. Dessa områden 

förklaras närmare i kursplanen och för svenska ögon är kursplanen väldigt detaljerad och fokuserar 

på vad eleverna skall kunna. Ord som ofta återkommer är: strukturerat, precist, logiskt och korrekt. 

Sådana ord hittar man inte i det centrala innehållet i den svenska kursplanen utan istället i 

kunskapskraven. Det som är viktigt hålla i minnet när man läser den tyska kursplanen är att 

Gymnasium förbereder för Abitur, medan den svenska gymnasieskolan inte har något slutprov. I 

den tyska engelskundervisningen blir det därför viktigt att kunna beskriva bilder, svara på 

detaljerade frågor om en text samt att kunna uttrycka för- och nackdelar vid en diskussion, de tyska 

eleverna behöver kunna detta för att klara sitt slutprov. Den svenska skolan har ingen sådan 

motsvarighet och därför blir beskrivningarna av vad eleverna måste kunna mindre detaljerade. I den 

tyska kursplanen gäller varje ”steg” för två år. 

 

Den tyska kursplanen är elevcentrerad på så sätt att varje stycke inleds med ”eleverna skall/eleverna 

kan”. I den svenska kursplanen finns ordet ”eleverna” med några gånger men inte lika frekvent som 

i den tyska.  Ett exempel på hur precis den tyska kursplanen är följer här: ” Eleverna kan: Uttrycka 

tidsperiod/upprepning av sakförhållanden och handlingar (progressive forms: passive, past perfect, 

future, dynamic/stative verbs; would, used to)” (Bildungsstandards Gymnasium 2004) [författarens 

översättning]. I denna mening får man som läsare veta exakt vilka verbformer eleverna förväntas 

kunna efter att ha avlutat årskurs 10. Något liknande finns inte i den svenska läroplanen, där man 

talar mer övergripande och fokuserar på detaljer som vilka verbformer eleverna behöver lära sig. 

Faktum är att den svenska kursplanen inte nämner ordet grammatik en enda gång medan den tyska 

har grammatisk kompetens som en underrubrik till ”att behärska språkliga medel”. I stort kan sägas 

att den tyska har flera rubriker som inte alls nämns i den svenska och det enda som den svenska 

kursplanen säger som den tyska inte alls har med är att undervisningen ska bedrivas på engelska. 

Det finns dock en skrivelse om att all språkundervisning i Baden-Württemberg bör bedrivas på 

målspråket i den text som föregår de olika språkens kursplaner. Den tyska kursplanen har däremot 

med en punkt om att eleverna ska kunna översätta textavsnitt från engelska till tyska, vilket helt 

saknas i den svenska. 
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Ett annat område som finns med i den tyska kursplanen är studieteknik. Eftersom Gymnasium är 

studieinriktat förväntas alla elever ha kapacitet att koncentrera sig långa perioder och i kursplanen 

beskrivs hur ”eleverna ska kunna genomföra och dokumentera självständiga undersökningar samt 

dokumentera dem på lämpligt sätt” (Bildungsstandards Gymnasium 2004). Vad dessa 

undersökningar går ut på exemplifieras inte, ej heller vad som menas med att dokumentera på 

lämpligt sätt. Däremot finns ”nivåkonkretiseringar” för olika årskurser och teman att hämta på 

internet för lärare som är intresserade av mer konkreta exempel på hur undervisningen kan gestaltas 

utifrån vad kursplanen tar upp. Där står ännu mer exakt vilken grammatik eleverna förväntas 

behärska samt vilka böcker och andra material (t. ex. internet-sidor) som lärare kan använda sig av i 

undervisningen. I den tyska kursplanen beskrivs vilken årskurs som motsvarar vilken nivå på 

Europarådets nivåskala för språk och årskurs 10 motsvarar B1 och delar av B2. I den svenska 

nämns ingenstans vilken språknivå eleverna förväntas ha efter att ha avslutat Engelska 5. 

 

6.1.3 Den svenska kursplanen för Engelska 5 

Den tyska och den svenska kursplanen tar upp en del liknande områden, men i den svenska 

versionen finns rubrikerna: kommunikationens innehåll, reception samt produktion och interaktion. 

Dessutom finns fem övergripande punkter som ämnet engelska ska syfta till, nämligen att: 

 

 ”ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet. 

2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift. 

3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 

4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. 

5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 

företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.” 

(Skolverket 2011) 

 

Dessa följs av det centrala innehållet, som ryms på en sida, och vidare av kunskapskrav, tillika 

betygskriterier. Den tyska läroplanen ger inga direktiv på hur man ska sätta betyg och de tyska 

lärarna sätter betyg på ett annat sätt än de svenska men det är ingenting den här studien fördjupar 

sig i. 

 

6.1.4 Översikt av de två kursplanerna 

För att lättare kunna jämföra de två kursplanerna har deras innehåll delats in i tolv olika områden. 

Samtliga tolv områden finns i den tyska kursplanen men endast åtta av dem i den svenska. 

Områdena redovisas i följande tabell (rubriker i kursivt): 

 

 Baden-Württemberg Sverige 

1. Hörförståelse och visuell förståelse Reception av talat språk 

2.  Tala 

Delta i samtal 

Tala sammanhängande 

Muntlig produktion och interaktion 

3. Läsförståelse Reception av texter av olika slag 

4. Skriva Skriftlig produktion och interaktion 

5. Översätta textavsnitt till tyska - 

6. Fonologisk kompetens 

Ex: har ett uttal som ligger nära BBC English 

eller Standard American, behärskar den 

fonetiska skriften. 

- 
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7. Lexikalisk kompetens 

Ex: förfogar över lämpligt ordförråd och 

idiomatiska vändningar, kan stava det kända 

ordförrådet med säkerhet. 

Produktion och interaktion 

Användning av ord och fraser som tydliggör 

orsakssamband och tidsaspekter. 

8. Grammatisk kompetens - 

9. I förhållande till texter 

Ex: samla information från text, utveckla, 

arrangera och tolka texter, läsa en 

ungdomsroman självständigt. 

Reception 

Skönlitteratur och annan fiktion. 

10. Kulturell kompetens 

Sociokulturellt vetande 

Interkulturell kompetens 

Kommunikationens innehåll 

Levnadsvillkor, attityder, värderingar och 

traditioner samt sociala, politiska och 

kulturella förhållanden i olika sammanhang 

och delar av världen där engelska används. 

11. Metodkompetens 

Studie- och arbetskompetens 

Ex: samarbeta med andra, planera en uppsats, 

genomföra ett projekt, utöka ordförrådet 

systematiskt. 

Produktion och interaktion 

Strategier för att lyssna och läsa. 

Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska 

texter. 

Bearbeta egna och andras muntliga och 

skriftliga framställningar. 

12. Mediekompetens och presentationer 

Ex: kommunicera genom moderna medier, 

använda sökmotorer. 

- 

       

     [Författarens översättning] 

 

 

6.2 Sammanställning av intervjuer 

Nedan följer svaren på intervjufrågorna. Alla lärare förekommer inte i alla frågor eftersom de inte 

haft något att säga om den aktuella frågan. Under vissa rubriker nämns författarens observation av 

lärarnas undervisning. 

 

6.2.1 Den nuvarande läroplanen och den föregående 

Samtliga lärare utom Silke har läst den nuvarande läroplanen. Anledningen till att Silke inte har läst 

den är att hon anser sig få tillräcklig information om läroplanen genom de böcker som används i 

klassrummet samt genom den information hon får vid ämneskonferenser för engelsklärarna på 

skolan. Hon kan se en skillnad i hur undervisningen ska genomföras nu jämfört med när hon först 

började undervisa. Då var det drill-övningar som gällde, vilket innebär övningar med samma 

mönster där eleven inte behöver förstå logiken bakom. Hon anser att undervisningen blivit mer fri, 

både för lärare och elever, med mer utrymme för eleverna att vara kreativa genom att skriva fritt 

och komma med egna idéer. Alla lärare som känner till den äldre läroplanen från 1994 säger att den 

var mycket mer detaljerad än den nuvarande, som ger fler möjligheter för egna tolkningar. Thomas 

anser att de båda läroplanerna liknar varandra när det gäller innehållet men tillägger: ”den gamla 

handlade mer om ämnen och saker du var tvungen att arbeta med och den nya handlar om 

kompetenser”. Cornelia ger exempel på vilka kompetenser det handlar om, nämligen: läsa, skriva, 

lyssna och tala. Jochen säger att den nya läroplanen fokuserar på det kommunikativa men är väldigt 

vag. En annan skillnad är att den nuvarande kursplanen fokuserar på varannan årskurs och inte varje 

årskurs som den tidigare gjorde. Anna säger: ”På ett sätt är det ganska bra eftersom du som lärare 

har mer frihet, för du kan bestämma: ska jag lära ut det i årskurs 5 eller 6. […] Så det är mer 
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kreativt på ett sätt, men för att vara ärlig så föredrog jag den gamla, för du hade fler regler och fler 

detaljer så att du visste vad du skulle göra, den var mer strukturerad på något sätt.”  

 

6.2.2 Åsikter om läroplanen 

Jochen anser att läroplanen fokuserar på det kommunikativa men att den är väldigt vag och saknar 

djup. Han skulle vilja se tydligare idéer i kursplanen, framför allt för de högre åldrarna. Silke anser 

att den frihet som nu finns i undervisningen är svår att hantera när det gäller hur man ska rätta 

elevers fria texter. Anna håller med Silke och säger att: ”den nya är inte lika välstrukturerad, den är 

väldigt vag på vissa punkter och jag tycker inte om den eftersom det ibland är otydligt vad elever 

borde göra eller borde kunna”. Christine anser också att den nuvarande läroplanen är mer fri och att 

det finns en fara i att läroplanen är för vag eftersom lärarna då kanske inte vet hur de ska organisera 

sin undervisning, men hon tillägger att böckerna är en stor hjälp. Christine anser även kursplanen 

vara dåligt genomtänkt eftersom den innehåller alldeles för mycket stoff, det finns inte tillräckligt 

med tid för att ta sig igenom allt. Silke anser också att det är för mycket stoff som undervisningen 

ska ta upp. ”Jag måste tvinga eleverna att jobba väldigt hårt, för att lära sig många nya stukturer 

på kort tid, många nya ord och ibland har du inte tid att öva på allting” säger Silke och förklarar att 

det beror på att Gymnasium numera ska genomföras på åtta år och inte nio som tidigare varit fallet.  

 

Tanja tycker att den gamla kursplanen var bättre eftersom den innehöll fler detaljer och mer 

information för läraren, inte bara allmänna mål gällande vad eleverna förväntas kunna. Hon säger 

att den nya kursplanen fokuserar på resultatet, inte på vad som faktiskt ska undervisas vilket kan 

vara ett problem, speciellt för nya lärare. Daniel anser att den nya kursplanen förbereder eleverna 

för framtiden i och med att den ger eleverna möjlighet att göra muntliga presentationer och arbeta 

med autentiska engelska texter. Vad han saknar är faktakunskapen, den generella kunskapen om till 

exempel grammatik. Han tror detta beror på att det inte finns tillräckligt med tid att öva på 

grammatik på grund av G8 (vilket är benämningen på Gymnasium genomfört på åtta år). 

 

Renate anser den nuvarande läroplanen vara helt OK och säger att hon kan arbeta med den. Likaså 

tyckte hon den förra gick att arbeta med och tillägger att det kommer en ny läroplan om ett par år. 

Cornelia tycker det är bra att ha en läroplan men tillägger att eftersom engelsklärarna använder 

läroboken så mycket är det inte nödvändigt med en kursplan i engelska. Hon tycker det är mer 

användbart i hennes andra ämne, samhällskunskap. 

 

6.2.3 Implementering 

Alla lärare utom Thomas och Jochen säger att kursplanen implementeras genom läroboken. En del 

lärare lägger till eget material, speciellt i de högre årskurserna eftersom böckerna för de äldre 

åldrarna inte anses lika bra. I kursplanen finns krav på att ta in autentiska texter, såsom 

tidningsartiklar, samt noveller eller filmer. Thomas understryker att han håller sig till läroplanen. 

Han tittar på kursplanen och ger eleverna de övningar han anser lämpliga och som stämmer överens 

med vad kursplanen säger. Tomas var en av de få lärare som gav eleverna ett arbetsblad som inte 

kom från boken under observerad undervisning. Jochen förklarar att han läste informationen om den 

nya läroplanen som han fick innan den kom ut och tillägger att han undervisar utifrån läroboken. 

 

Anna läser läroplanens rubriker men inte detaljerna nedanför, eftersom hon anser dem vara vaga. 

Hon poängterar att läroboken är väldigt bra, i den finns läroplanen. Cornelia läser kursplanen inför 

varje ny kurs hon undervisar och tar några veckor för att arbeta med varje kompetens, till exempel 

hörförståelse. Tanja erkänner att hon aldrig kontrollerat ifall böckerna och läroplanen tar upp 

samma saker för de lägre årskurserna men hon antar att de stämmer överens. Även Renate antar 

samma sak, hon förklarar att (del)staten godkänner läromedlet de använder och därför måste det 
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vara OK. Under observerad undervisning konstaterades att de flesta lärarna på samtliga skolor 

använder sig av läroboken, speciellt i de lägre åldrarna, där man nästan uteslutande använder boken. 

 

6.2.4 Pedagogiska/politiska idéer bakom läroplanen 

När lärarna frågas om de är medvetna om några pedagogiska eller politiska idéer bakom den 

nuvarande läroplanen är de alla osäkra. En del erkänner att de inte vet men spekulerar ändå i vad 

som skulle kunna ligga bakom, medan andra svarar efter att ha fått lite betänketid. Enligt Thomas 

finns kärnan av läroplanen i Baden-Württembergs konstitution. Mer konkret handlar det om att 

varje elev ska få en undervisning som passar hans eller hennes förmåga och gör eleven till en 

medborgare som förstår och kan ta del av hans eller hennes omvärld. Det är detta som Thomas 

menar är den grundläggande idén bakom läroplanen. Sedan finns för varje ämne andra mål, till 

exempel i engelska där eleverna behöver ha vissa färdigheter när det gäller att tala, skriva, läsa och 

lyssna. Fram tills nyligen har Baden-Württemberg varit styrt av de konservativa men nu är det 

Baden-Württembergs motsvarighet till Socialdemokraterna och de gröna som har makten och de 

vill gärna se att Baden-Württemberg går mot ett mer inkluderande skolsystem med mer fokus på 

gemensamma skolor. Detta anser Thomas vara helt galet eftersom han har ett års erfarenhet av att 

arbeta som lärare i England där man har enhetsskola, och där har han sett hur dåligt detta är. ”Det är 

omöjligt, en knäpp idé” säger han. ”Även en väldigt bra lärare kan ha lektioner för låt oss säga 

hälften av eleverna, de som befinner sig i mitten av skocken. För de duktiga blir det för tråkigt och 

för de svaga blir det för svårt. Man kan inte individualisera en lektion så att den blir perfekt för alla 

dessa olika elever.” Han understryker hur väldigt bra det nuvarande tyska systemet är eftersom 

varje elev kan få lektioner anpassade till hans eller hennes nivå. 

 

Tanja tror den nya läroplanen avspeglar den politiska ambitionen att låta de olika skolformerna 

närma sig varandra, så att alla elever får samma chanser. Daniel säger att läroplanen kom till innan 

det politiska maktskiftet. Även han pratar med avsky om politikernas önskan att få de olika 

skolformerna att närma sig varandra, eftersom de duktiga eleverna då kommer bli uttråkade. 

 

Enligt Cornelia handlar det om att fokusera på färdigheter istället för form. Hon jämför med sin 

egen skolgång då fakta var väldigt viktigt, idag handlar det mer om hur man tar sig an en text eller 

vilken strategi man kan använda sig av vid hörförståelse. Det handlar om färdigheter som man 

också har nytta av i sitt privatliv. Christine vet inte vilka idéer som ligger bakom läroplanen men 

säger att de som skrivit kursplanen uppenbarligen inte kan undervisa eftersom de har lagt in så 

mycket i kursplanen och glömt bort att förutom problemet med hur man ska undervisa måste man 

som lärare också hantera eleverna. Jochen tycker läroplanen ändras alltför ofta och säger att 

politikerna ändrar den bara för att ändra, utan lärarnas samtycke. Detta till trots anser han inte att 

innehållet i kursplanen har ändrats, förutom att det är mer fokus på USA nu än tidigare då 

Storbritannien spelade en större roll. Renate hänvisar till den röd-gröna regeringen och säger att 

läroplanen nu skall vara densamma för alla skolformer men erkänner att hon inte riktigt känner till 

vad det får för praktiska konsekvenser för de enskilda skolorna. Silke anser att de böcker som nu 

används är mer realistiska än de hon tidigare använt sig av. Hon tycker böckerna speglar ett mer 

multikulturellt samhälle samt även visar familjer där allt inte är perfekt. 

 

6.2.5 Den lokala läroplanen 

Anna förklarar att det som i Baden-Württemberg kallas ”Schulcurriculum” är ett tillägg till 

kursplanen och på Bilda Gymnasium skrivs den av den lärare som har huvudansvaret för ämnet. 

”Det är till exempel viktigt för oss att varje år ha ett projekt” säger hon. Projektet kan till exempel 

gå ut på att beskriva en påhittad London-resa och skapa en plansch samt att göra en muntlig 

presentation inför klassen. Det kan också vara ämnesöverskridande. Silke hänvisar till de 

ämneskonferenser man har en till två gånger om året som den plats då man pratar om 
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Schulcurriculum. Thomas berättar att på Bilda Gymnasium består Schulcurriculum till 70 % av 

kursplanen och de resterande 30 % är skolans egna idéer. 

 

På Goethe Gymnasium börjar Schulcurriculum i engelska först i årskurs 10 eftersom man före dess 

bara använder sig av boken och således inte anser det nödvändigt att ytterligare konkretisera 

kursplanen, berättar Christine. Cornelia däremot vet ingenting om någon Schulcurriculum för 

engelska utan säger att hon får den information hon behöver vid ämneskonferensen för engelska, till 

exempel att de har ett muntligt prov i årskurs 10. Ämneskonferenser äger rum mellan två till tre 

gånger per år. Jochen säger att böckerna fungerar som en ”oskriven” Schulcurriculum och undviker 

frågan om huruvida det finns en Schulcurriculum för engelska på skolan. 

 

Kraifeldt Gymnasium har en uppdaterad Schulcurriculum som ligger på deras hemsida för alla att ta 

del av. Tanja förklarar att några engelsklärare satt sig ner och tittat på vad kursplanen säger och 

jämfört det med böckerna. De sammanställde det hela till en tabell där man kan se vad som lärs ut i 

vilken årskurs samt i vilket kapitel, lade till kommentarer och tips på vilka böcker man kan läsa som 

tar upp vissa saker och vad som är det övergripande målet i varje årskurs. På så sätt hjälper 

Schulcurriculum lärarna att förstå kursplanen. Den är mer precis och ger lärarna något att arbeta 

utefter. Daniel nämner också att Schulcurriculum är anpassad till skolans profil eller motto.  

 

6.2.6 Läroplanens styrande inverkan 

En del lärare anser sig tvungna att arbeta utifrån läroplanen, andra anser sig inte tvungna. Daniel 

blir helt bragd ut fattningen när han frågas om han är styrd att använda läroplanen, och erkänner att 

han aldrig frågat sig själv detta men tillägger ”vi är ju statligt anställda, vi måste göra vad de säger 

till oss”. Renate och Tanja anser att det är varje lärares plikt att arbeta utifrån läroplanen men 

rektorn tvingar dem inte. Jochen håller med och säger: ”Ingen institution tvingar dig på något sätt. 

Jag menar, det är på något sätt förväntat, men ingen säger ”det här måste bli gjort, bla bla bla”. 

Jag tycker det är bra för om du är en ansvarsfull lärare gör du det ändå, du vet ju precis vad som 

kommer eleverna till nytta och inte”.  

 

Enligt Cornelia har rektorn rätt att titta på varje lärares ”Stoffverteilungsplan”, vilket är en slags 

dagbok där läraren skriver ner vad man gör varje lektion. I nästa andetag tillägger hon att hon aldrig 

varit med om det eller hört talas om att rektorn gjort det. Skulle eleverna klaga på att en viss lärare 

inte lär ut det hon eller han borde skulle troligtvis institutionsansvarige ta ett samtal med den 

läraren. Lärare som inte arbetar efter kursplanen borde ha ett dåligt samvete tycker Cornelia, 

eftersom undervisningen syftar till att förbereda eleverna för Abitur. Christine tror inte att något 

särskilt styr henne att använda kursplanen men eftersom alla lärarna arbetar med boken ser hon 

ingen anledning till oro för att kursplanen skulle bli bortglömd. Silke anser att hon är tvungen att 

arbeta utifrån kursplanen eftersom hon arbetar så tätt tillsammans med sina kollegor. Om hennes 

elever avviker för mycket från de andras kommer det snabbt märkas vid gemensamma prov i 

årskurs 6, 8 och 10. Även Thomas delar hennes åsikt och säger att det är regel inom delstaten att 

man måste arbeta utifrån läroplanen. 
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7 Analys 

Detta kapitel börjar med att diskutera de frågeställningar som hittas i Syfte och frågeställningar 

(kapitel 2). Analysen baseras på resultaten av mina undersökningar samt på den tidigare 

forskningen och teorin. 

 

7.1 Hur är kursplanen för engelska i Baden-Württemberg upplagd? Vad 

innehåller den? Samt hur skiljer den sig från den svenska? 

Det framgår tydligt att kursplanen för engelska i Baden-Württemberg är mycket mer detaljerad än 

den svenska. Den innehåller också fler områden som ska täckas in i undervisningen. De intervjuade 

lärarna nämner fyra kompetenser som finns med i kursplanen: läsa, skriva, lyssna och tala. Som 

framkommit i textanalysen finns även metodkompetens, alltså studieteknik, med i kursplanen och 

detta beror på att Gymnasium är studieförberedande och syftar till att förbereda eleverna för Abitur. 

Dessutom finns översättning, fonologisk, lexikalisk och grammatisk kompetens med, samt kulturell 

kompetens och mediekompetens.  

 

Kalfki (Nordin 2012) anser att skolan ska förbereda eleverna på den verklighet de kommer möta 

efter utbildningens slut och detta speglas i kursplanens långa och bitvis krångliga skrivelser, som 

kan verka främmande för svenska ögon. Enligt Kultusministerium i Baden-Württemberg ville man i 

läroplanen från 2004 reducera mängden stoff som fanns i den förra läroplanen för att ge lärare större 

frihet att själva gestalta sin undervisning. Både i Sverige och i Tyskland är det ingen hemlighet att 

skolan vilar på vissa värderingar och politiska tankar. Enligt Lundgren (1981) och Englund (2005) 

är utbildningen till för att reproducera en viss kulturs värderingar. Klafki (Nordin 2012) spinner 

vidare på samma idé om att skolan måste se till att eleverna kan förstå och verka i en den egna 

kulturen. Exakt vilka värderingar läroplanerna vilar på framkommer inte helt tydligt i studien, men i 

intervjuerna nämns vikten av att skapa demokratiska medborgare. I textanalysen framkommer att 

läroplanen i Baden-Württemberg är mycket mer omfattande än den svenska motsvarigheten, både 

när det gäller områden som tas upp samt sidomfång.   
 

7.2 Vilka politiska strömningar ligger till grund för läroplanen? 

Först och främst måste poängteras att ett tyskt Gymnasium har som avsikt att utbilda 

studiemotiverade och så kallade ”högpresterande” elever. Det är ingen hemlighet att man kräver 

mycket att sina elever och det avspeglar sig också i kursplanen för engelska, som är full av 

kompetenser eleverna skall behärska efter att ha avslutat en viss årskurs. Det man heller inte kan 

bortse från är att undervisningen på ett tyskt Gymnasium avser förbereda eleverna för Abitur, vilket 

innebär att de från dag ett behöver ha det målet för ögonen. I observationerna framkom att lärarna 

påminner eleverna om vikten av att kunna vissa saker för att lyckas på slutprovet och därför blir 

också större delen av engelskundervisningen inriktad på att eleverna ska lyckas i årskurs 12. Det 

svenska skolsystemet har mycket mer frihet att gestalta sin undervisning efter behag. Enligt min 

tolkning är den svenska kursplanen kortare helt enkelt eftersom den svenska skolan är målstyrd och 

därför är det inte lika viktigt hur undervisningen sker. Skolverket vill inte lägga sig i hur den 

enskilde läraren organiserar sin undervisning, så länge målen för undervisningen uppfylls.  

Flera lärare pratar med avsky om gemensamma skolor, eftersom de tror eleverna blir uttråkade när 

de tvingas studera med elever olika dem själva. Med utgångspunkt i detta tolkar jag det som att de 

inte vet något eller mycket lite om Sveriges gemensamma skolsystem. Sveriges tanke med den 

gemensamma skolan är att elever lär sig demokrati genom att arbeta med sådana olika dem själva. 
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De tyska lärarna ser det inte på det sättet och det är heller inte syftet med skolsystemet i Baden-

Württemberg, där man strävar efter att ge en utbildning som passar elevens individuella nivå. Detta 

påminner om den konservativa ideologins parallellskola, samt liberalismens tanke om vikten av att 

hålla fast vid den sociala selektionen (Englund 2005). I materialet framkommer inte vilken politisk 

ideologi som ligger till grund för läroplanen i Baden-Württemberg men Gymnasium verkar ha 

uppkommit under en konservativ ideologi och upprätthålls nu under en liberalistisk. Den svenska 

läroplanen kan antas vila på en reformistisk socialistisk ideologi med fokus på social integration för 

alla genom en gemensam skola. Både den svenska och den tyska läroplanen bygger på samma 

rationella läroplanskod och kan kopplas till både Englund och Klafkis tankar om reproduktion av de 

ungas kunskap för att klara sig i samhället. 

 

De båda kursplanerna har flera likheter, båda följer EU:s rekommendationer för vad som ska 

fokuseras på i språkundervisningen. Min tolkning är att EU:s direktiv påverkar kursplanerna, och 

läroplanerna i stort, mycket mer än lärarna är medvetna om. Ingen av de intervjuade lärarna nämner 

något om EU men det gör kursplanen. De nyckelkompetenser som EU lyfte fram år 2007 var 

knappast nya och troligtvis har de tyska läroplansförfattarna varit medvetna om dess idéer när de 

poängterar vikten av kommunikation och skriver fram förmågor som att höra, tala, läsa och skriva.  

 

7.3 Hur styrda är lärarna av det som står i läroplanen och hur implementeras 

den i det dagliga arbetet? 

Det kan konstateras att lärarna ser läroboken som en garant för att läroplanen implementeras i 

undervisningen. Ingen av de intervjuade lärarna har kontrollerat i vilken mån läroplanen verkligen 

implementeras i läromedlet, däremot hänvisar flera av dem till att andra lärare gjort det när de 

konstruerat Schulcurriculum för engelska.  

 

Silke är den enda av lärarna som erkänner att hon inte läst läroplanen. Hon är också den som varit 

lärare längst tid och förlitar sig mer på sin erfarenhet än på vad en ny läroplan föreskriver. Samtidigt 

arbetar hon indirekt med kursplanen genom att använda de böcker som skrivits utifrån läroplanen. 

Detta syns genom att hennes svar inte skiljer sig särskilt mycket från de svar som lärarna som säger 

att de läst läroplanen ger. Englund (2005) anser att läromedlet är flera personers tolkningar av 

läroplanen men enligt studiens resultat ser lärarna läroplanen och läromedlet som samma sak. Detta 

uppfattar jag som en förklaring till att Silke svarar ja på frågan om hon måste arbeta utifrån 

kursplanen, trots att hon inte har läst den.  

 

I intervjuer och observationer framkommer att lärarna plikttroget använder sig av läroboken. På så 

sätt har läroplansförfattarna ett stort inflytande över klassrumsundervisningen i hela Baden-

Württemberg.  

 

Enligt Kultusministerium ska Schulcurriculum utgöra en tredjedel av den totala undervisningen 

men i resultatet framkommer att ingen av de intervjuade lärarna ser det så. Enligt lärarna är det 

självklart att de ska arbeta efter en Schulcurriculum, men på två av de tre skolorna kunde man inte 

visa författaren av denna studie någon sådan. På Bilda Gymnasium fanns ingen att få tag på och på 

Gothe Gymnasium skulle det finnas en enligt Christine, men varken Jochen eller Cornelia verkar 

känna till den. Detta innebär att det finns en diskrepans mellan vad Kultusministerium avser och 

vad som faktiskt händer ute på skolorna, vilket stämmer överens med vad Levin (2008) skriver. 
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7.4 Vad anser lärarna om läroplanen? 

Resultatet visar tydligt att lärarna inte är särskilt nöjda med denna större frihet som 

Kultusministerium förespråkar. Struktur och tydlighet är viktigt för de tyska engelsklärarna och 

dessa ord återkommer gång efter annan i den tyska kursplanen. Pedagogerna kommer ständigt 

tillbaka till att de vill ha tydligare metoder för hur undervisningen ska gestaltas. I intervjuerna 

framkommer också att den tidigare läroplanen gav tydligare direktiv för undervisningen, vilket 

motsäger Gundem & Hopmanns (1998) anspråk på att det traditionellt inte funnits råd för hur 

undervisningen skulle bedrivas i de tyska läroplanerna.  

 

I enlighet med Englund (2005) anser lärarna att kursplanen är för vag. Vidare anser de att den inte 

ger tillräckligt med exakt information om vad eleverna ska kunna. Pedagogerna följer boken 

slaviskt, åtminstone i de lägre årskurserna och verkar samtidigt lita till sin egen professionalitet som 

lärare. Detta tolkar jag som ett motsatsförhållande: lärarna har en yrkesstolthet och anser sig följa 

läroplanen ”automatiskt”, trots att ingen tvingar dem att göra det, men samtidigt nämner flera av 

dem det faktum att det är svårt att rätta elevers fria texter och komplicerat att förhålla sig till den 

frihet som finns i kursplanen. Borde inte en kompetent lärare kunna göra en riktig bedömning av en 

elevs arbete, utan att kursplanen informerar om exakta tillvägagångssätt för rättning av elevarbeten? 

Denna diskrepans mellan kursplan och verklighet avhjälps i skolans Schulcurriculum. 

 

Flera av de yngre lärarna säger att nya lärare kan ha problem med den nya läroplanen, vilket jag 

tolkar som att de själva haft problem i början av sin yrkeskarriär. Äldre lärare har varit med om 

flera byten av läroplaner och är troligtvis mer vana vid att anpassa sin undervisning till nya direktiv. 

I enlighet med Levin (2008) visar studiens resultat att lärarna har svårt att omsätta kursplanen i 

praktiken, eftersom de inte tycker den är tillräckligt tydlig. 

 

Enligt studiens resultat har de som skriver läroplanen dålig kontakt med lärares vardag eftersom den 

innehåller för mycket stoff och ändras utan lärarnas samtycke. Här kan paralleller dras till Levins 

(2008) förklaring av politikers vilja att ta uti med allting samtidigt. Läroplanen från 2004 verkar ha 

tillkommit utan tillräcklig förankring hos lärarna.  
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8 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metoden och resultatet, dessutom ges förslag till fortsatta studier. 

 

8.1 Diskussion av metoden 

Kanske skulle man ha intervjuat samtliga lärare vid skolorna för att få en mer tillförlitlig bild av vad 

alla skolans engelsklärare anser om kursplanen i engelska och läroplanen i allmänhet. På grund av 

den begränsade tid som arbetet behövde bli färdigt på hade författaren inte möjlighet att stanna så 

länge på varje skola att samtliga lärare kunde intervjuas. En kvantitativ studie med samtliga lärare 

hade kanske varit lättare att genomföra men då hade det varit svårare att få konkreta exempel. En 

kvantitativ studie måste även räkna med en viss procents bortfall, vilket inte en kvalitativ studie har. 

Dessutom kunde fler skolor i Baden-Württemberg ha undersökts på flera olika platser. En annan idé 

är att utöka studien till att också innefatta svenska skolor och intervjua ett antal engelsklärare i 

Sverige. På så vis kunde en tydligare jämförelse av läroplanens roll i Tyskland och Sverige kunna 

göras. 

 

8.2 Diskussion av resultatet 

Eftersom så många av lärarna sätter sådan tilltro till läroboken och läser den istället för läroplanen 

hade en analys av denna varit mycket intressant. Kanske hade jag därigenom tydligare kunnat se 

vilka politiska idéer som ligger till grund för den nuvarande läroplanen. Hade läroplanen granskats i 

sin helhet hade sannolikt mer politisk styrning blivit synlig. Samtidigt var det just lärarnas åsikter 

jag ville åt och att fokusera på ett specifikt ämne, i detta fall engelska, gjorde undersökningen mer 

applicerbar och intressant för min egen lärargärning.  

 

Exakt vilka politiska värderingar och politiska tankar läroplanerna vilar på har denna studie svårt att 

helt utröna, eftersom endast vissa delar av läroplanerna har granskats. Det som klart kan fastställas 

är att politik spelar roll för både läroplaners och skolors utformning. Däremot är inte lärarna i denna 

studie särskilt medvetna om vilka politiska idéer som styr den verksamhet de är en del av. Man 

sätter stor tilltro till läromedelsförfattarnas tolkning av läroplanen och verkar inte lita till sin egen 

förmåga att själv tolka läroplanen. Detta anser jag vara en urgröpning av lärarnas professionalitet, 

eftersom man inte litar till sin egen tolkningsförmåga. Å andra sidan är de på den säkra sidan när de 

använder sig av läroboken och hela tiden hänvisar till denna under både intervjuer och 

observationer. Läroboken fungerar då som en slags garant på att de undervisar det de ska men ur ett 

svenskt perspektiv kan det verka hämmande att inte fritt kunna gestalta sin undervisning som man 

vill. 

 

Den Schulcurriculum man har på Bilda Gymnasium är inte uppdaterad på flera år. Trots detta kunde 

lärarna ge så mycket information om denna Schulcurriculum som alltså inte är i bruk. Med tanke på 

detta kan man fråga sig i vilken grad lärarna verkligen läst läroplanen eller om de även där gav 

information om något som de egentligen inte hade kunskap om. 

 

Det hade varit lätt att titta på skolan i Baden-Württemberg och säga att de ligger ”efter” oss i 

Sverige, eftersom de håller kvar vid den parallellskola vi sedan länge ratat men det vore att göra det 

alltför enkelt för sig. Flera tyska lärare har luftat liknande åsikter eftersom Sverige och resten av de 

nordiska länderna anses vara föregångsland utbildningsmässigt. Men för att jämföra olika länders 

skolsystem kan man inte bara se på skolan som sådan utan måste också analysera skolans roll i 

samhället i övrigt och där finns många skillnader mellan Sverige och Tyskland. Man behöver fråga 
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sig vad skolans främsta syfte är och hur skolan på bästa sätt kan nå dit. Både den svenska och den 

tyska skolan avser fostra demokratiska medborgare som kan fungera i det samhälle där de lever. 

En ny läroplan planeras till år 2015 och den är tänkt att fungera i alla sorters skolor i Baden-

Württemberg. Man går mot ett mindre uppdelat skolsystem och det vore spännande att följa denna 

utveckling under de närmaste åren. 

 

I Sverige hörs allt oftare, med Jan Björklund som främsta förespråkare, att vi behöver gå tillbaka till 

katederundervisning. I Baden-Württemberg sker katederundervisning i högre grad än i Sverige men 

där hör man röster höjas för mer individuellt lärande, där eleverna tar mer eget ansvar för sin 

inlärning. Vad är då det rätta? Sverige går mot att bli mer likt Baden-Württemberg, med elitskolor, 

betyg i lägre åldrar och mer katederundervisning. Baden-Württemberg, med Skandinavien som 

förebild, går mot gemensamma skolor och självständigt lärande. Kanske behövs mer diskussion på 

politikernivå mellan olika länder. Tyskland och Sverige har både likheter och olikheter och man rör 

sig mot varandra i skolfrågorna men en dialog skulle vara välbehövlig, så att man kan lära av 

varandras misstag och styrkor. 

 

Många är de forskare som anser att den traditionella grammatikundervisningen ska slopas och en 

mer kommunikativ undervisning införas. Det verkar som att kursplans- och textboksförfattarna i 

Baden-Württemberg har förstått detta men inte lyckats kommunicera det vidare till lärarna. Detta 

kan ha flera orsaker, till exempel att lärarutbildningen för Gymnasium i stort sett enbart fokuserar på 

ämneskunskap och inte på didaktik, vilket leder till att de lärare som undervisar på Gymnasium är 

skickliga inom sitt ämne men tillhandahar inte alltid kunskapen om hur denna kunskap ska 

förmedlas till eleverna på bästa sätt. Lärarna ser fortfarande den skola där de arbetar som en 

elitskola, trots det faktum att så många av Tysklands elever numera går där.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att syftet med studien har lyckats, även om det under studiens gång 

har framkommit fler områden som hade varit intressanta att ta med, till exempel en mer omfattande 

analys av hela läroplanen i Baden-Württemberg eller mer om den svenska skolans läroplan. Studien 

lyckades heller inte helt ta reda på vilka politiska eller pedagogiska idéer som ligger bakom Baden-

Württembergs läroplan från 2004. Trots detta kan studien ses som en nyttig inblick i ett annat lands 

skolsystem och bli en tankeställare för svenska politikers önskan om att gå tillbaka till en så kallad  

”pluggskola”. 

Under arbetets gång har många nya tankar väckts och det har varit mycket intressant att på så nära 

håll kunna studera ett annat lands skolsystem. Jag har fått en fördjupad förståelse av det svenska 

skolsystemets styrkor och svagheter genom att studera Baden-Württembergs skola och min 

förhoppning är att även läsarna av detta arbete ska få nytta av mina erfarenheter och lärdomar.
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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur gammal är du? 

Vilka ämnen undervisar du i samt i vilka klasser? 

Har du läst den nuvarande läroplanen? Hur skiljer den sig från den förra? 

Vad tycker du om den läroplan ni har nu? 

Hur implementerar du den i din undervisning? 

Är du medveten om de politiska eller pedagogiska idéer som ligger bakom läroplanen? Om ja, i så 

fall vilka? 

Hur fungerar den lokala läroplanen? 

Är du styrd, från skolan eller någon annanstans ifrån, att använda läroplanen? 

 

 


