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Abstract 
The study aims to find differences and similarities in the English subject for upper-secondary schools in 
Österbotten Finland and Västerbotten Sweden in the sense of curricular differences and similarities but also 
teachers’ attitudes to the curriculum. To research whether there are any differences and/or similarities and 
to analyse the national curriculums, course plans and grading criteria, the study will be enabling the theories 
in curriculum theory as described by Linde and Englund. The study also consists of a small questionnaire 
study that was developed to scan and analyse teachers’ attitudes to the curriculum and how they feel it 
affects the teaching, planning and grading of the English subject. The study found, that there are more 
similarities than differences in the curriculums of the two countries. The study also found, that the teachers 
in Finland seem to feel more autonomous in planning teaching and grading of the English subject, than 
their Swedish counterparts.  
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1 Inledning 
Den högt presterande skolan i Finland och den lägre presterande skolan i Sverige är 

huvudämnena i den rådande skoldebatten i Sverige. Artikel efter artikel handlar om hur 

bra den finska skolan är i jämförelse med den svenska. Debatten bygger inte på tomma 

påståenden utan finner sina belägg i PISA-undersökningarna (Programme for 

International Student Assessment). PISA-undersökningen genomförs vart tredje år. Vid 

den senaste undersökningen 2015 testades över 500 000 elever från 72 olika länder. Bland 

dem finns även Sverige och Finland (www.oecd.org). PISA-undersökningen testar 

elevernas kunskaper i naturkunskap, läsning, matematik och problemlösning 

(www.oecd.org). Resultaten från 2015 års undersökning publicerades 2016 och rankade 

även de olika länderna som deltog i undersökningen efter elevernas resultat på testen 

(www.oecd.org). I denna rankning låg Finland långt före Sverige i alla kategorier 

(www.oecd.org). 

 

Ett ämne som inte tas upp i PISA-undersökningen är engelska. Engelskan testas också på 

en nationell nivå men i en annan undersökning som heter EPI. Den är en undersökning 

som utarbetats av EF (https://www.ef.pl/epi/), en organisation som syftar till en bättre 

internationell utbildning. I studien EPI (English Proficiency Index) framkommer resultat 

som visar på att Europa har bäst kunskaper i engelska i världen, bland länder där engelska 

inte är modersmål. Framförallt de nordiska länderna presterar högt i engelskkunskaper. 

Högst resultat hade Sverige av de nordiska länderna, följt av Danmark, Norge, Singapore 

och Finland. Sverige presterar alltså näst bäst i världen medan Finland ligger på plats sex. 

Medeltalet i världen ligger på 55,97 och Sverige hade ett resultat på 70,40 medan Finland 

uppnådde 65,83 (https://www.ef.pl/epi/). 

 

För blivande engelsklärare på gymnasiet är det intressant att undersöka, hur det kommer 

sig att trots de stora resultatskillnaderna i PISA och den rådande debatten om hur mycket 

bättre den finska skolan är ligger engelskkunskaperna på en liknande nivå i de två 

länderna enligt EPI. Det går att argumentera för att man i Sverige får mycket engelska 

”gratis” utanför skolan på grund av media så som filmer, serier och datorspel med mera. 

Samma argument kan emellertid föras för Finland (Sundqvist & Wikström, 2015). Av det 

skälet kommer denna studie att fokusera på ämnet engelska i skolan och skillnader och 
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likheter mellan läroplaner och kursplaner i respektive land. Förutom styrdokumenten 

kommer denna studie att undersöka lärares attityder till dem. Attityderna kommer att 

undersökas genom en kvalitativ enkätundersökning och en komparativ analys av läroplan 

och kursplan för engelska i de båda länderna. 

 

På grund av att man i Finland huvudsakligen talar finska förutom i Österbotten och andra 

delar av västra Finland och att man i dessa delar av Finland undervisar på svenska, har vi 

valt att fokusera vår studie på skillnader i attityder mellan lärare som är verksamma i 

Österbotten och lärare i Västerbottens. I de svensktalande skolorna i Finland påbörjas 

undervisning för det andra inhemska språket enligt läroplanen i årskurs 3, men i tidigare 

årskurser kan så kallad språkdusch förekomma (oph, 2015b sid. 127). Detta betyder att 

man vid tidigare ålder i Finland, i jämförelse med Sverige, har tre språk istället för två 

språk i undervisningen. I övrigt är elevernas förutsättningar för att lära sig engelska 

relativt lika, eftersom undervisningsspråket är svenska och i flera kommuner i Österbotten 

kan man leva hela sitt liv utan att kunna ordentlig finska. De båda skolsystemen påbörjar 

engelskundervisningen redan i lågstadiet och fortsätter med denna ända upp till tredje året 

i gymnasiet. Något som också är relevant för studien är att i studentskrivningarna i 

Finland våren 2018, visade resultaten att medeltalet i vitsord (betyg) för engelska lång 

lärokurs var lägre för finskspråkiga skolor (ylioppilastutkinto.fi, 2018). De svensktalande 

skolorna hade ett högre medeltal i vitsord för engelska. Dessutom hade Österbotten högre 

medeltal i vitsord i engelska än de finsktalande skolorna (ylioppilastutkinto.fi, 2018). 

 

Detta är en jämförande studie av styrdokument och lärares attityder till styrdokumenten, 

i Västerbottens län i Sverige och Österbottens län i Finland. Studien ämnar ta reda på 

vilka skillnader och likheter det finns på detta område i svensktalande gymnasieskolor 

inom ämnet engelska för gymnasiet. Främst så kommer studien att undersöka, analysera 

och jämföra rådande styrdokument i de båda länen. Studien kommer även att undersöka 

lärarnas attityder till dessa styrdokument i förhållande till engelskundervisningen.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att jämföra läroplanerna i sin helhet men med fokus på ämnet 

engelska och tillhörande kursplaner för svensktalande gymnasieskolor i Västerbottens län 

och Österbottens län samt lärares attityder till dem.  

 

1. Vilka är skillnaderna och likheterna mellan läroplanerna och kursplanerna i 

engelska för gymnasieskolan i Västerbotten och Österbotten? 

2. Vilken inverkan anser lärare i de båda länen att styrdokumenten har på deras 

engelskundervisning? 

   

3 Material och Metod 
Här kommer vald metod för datainsamlingen och analysen av styrdokumenten att 

förklaras närmare och motiveras. 

• Vilka är skillnaderna och likheterna mellan läroplanerna och kursplanerna i 

engelska för gymnasieskolan i Västerbotten och Österbotten? 

För att besvara frågeställningen Vilka är skillnaderna och likheterna mellan läroplanerna 

och kursplanerna i engelska för gymnasieskolan i Västerbotten och Österbotten?  

kommer studien använda läroplansteorin (Linde 2012, Englund 2005), närmare bestämt 

läroplanskoder. Med hjälp av dessa kommer läroplanerna och kursplanerna att genomgå 

en kvalitativ analys. Potentiella likheter och skillnader kommer på så sätt identifieras och 

jämföras för att besvara frågeställningen. 

• Vilken inverkan anser lärare i de båda länen att styrdokumenten har på deras 

engelskundervisning? 

Denna frågeställning kommer besvaras genom en kvalitativ enkätundersökning där 

deltagarna är aktiva gymnasielärare i endera Västerbotten eller Österbotten. Frågorna är 

utformade så att potentiella skillnader och likheter i attityder till styrdokumenten ska gå 

att identifiera och analyseras. Metod för analys och datainsamling kommer förklaras 

närmare senare i avsnittet.      

 

I denna studie görs en jämförande analys av de svenska läroplanerna och kursplanerna i 

engelska för gymnasiet samt översatta läroplaner och kursplaner i engelska för gymnasiet 

i Finland. Utifrån dessa sammanställs en enkät med kommentarsfält och linjära skalor för 
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att undersöka lärares attityder till styrdokument i engelskundervisningen. Enkäten är en 

online-enkät, då det underlättar insamlingen av svar av lärare i de båda länen. Även den 

begränsade tiden till denna studie bidrar till valet av online-enkät som 

undersökningsmetod. Enkätfrågorna har delvis slutna svarsalternativ, för att lättare kunna 

jämföra deltagarnas svar. Den består även av ett fåtal frågor med öppna svarsalternativ, 

för att möjliggöra en inblick i deltagarnas attityder till styrdokumentens roll i deras 

undervisning. En annan form av undersökningsmetod hade kunnat vara intervjuer med 

lärare från de två länen, men på grund av denna studies tidsbegränsning var en 

enkätundersökning det optimala valet. "The advantages of the questionnaire over 

interviews, for instance, are: it tends to be more reliable; it encourages greater honesty 

because it is anonymous" (Cohen, Manison & Morrison, 2011 sid. 209). Anledningen till 

att studien använder sig av en enkätundersökning är att det förenklar processen med att 

nå ut till så många lärare som möjligt i de två länen. För att kunna nå lika många lärare i 

intervjuformat skulle avsevärt mycket mera tid behöva läggas på insamlingen av data   

 

En tydlig nackdel med enkät är variationen i kvalitén på svaren, då frågorna kan 

missförstås på grund av formuleringar. Därför var det viktigt att formulera enkäten på ett 

sådant sätt att det inte fanns utrymme för misstolkningar eftersom möjligheten inte fanns 

att förklara frågorna närmare. Frågorna i enkäten hade också att göra med hur lärarna 

begrundar sina val av innehåll i undervisningen i relevanta styrdokument. Den data som 

samlades in genomarbetades och jämfördes därefter med relevanta styrdokument och med 

det andra länets resultat. Eftersom de två länen använder sig av olika läroplaner 

utformades enkäten så att den är enkel att fylla i oavsett i vilket län läraren är aktiv. 

Denna studie fokuserar på tre delområden i analysen av läroplanerna, lärarnas attityder 

till dessa samt områdenas koppling till läroplanerna. Denna indelning i områden görs 

eftersom läraryrket är mångfacetterat och det är omöjligt att ta upp alla områden som 

yrket innefattar i denna studie. Indelningen i områden underlättar analysen och gör 

redovisningen av resultaten lättare att följa.  De tre delområdena: är Planering, 

Undervisning & Bedömning. Enkäten är utformad på ett sätt som bör ge en bild av 

lärarnas attityder till läroplanerna inom de tre aktuella områdena. Studien kommer att 

närmare förklara dessa områden utifrån vad som sägs i Skolverkets Allmänna råd: 

planering och genomföring av undervisningen.  
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I följande avsnitt kommer de tre delområdena som utgör enkätundersökningen att 

förklaras 

3.1 Planering 
Till området planering hör de saker som läraren, enligt styrdokumenten, ska 

implementera i sin planering av undervisningen i ämnet engelska (Skolverket, 2011a). 

Läraren förväntas tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen ska 

behandla samt hur det centrala innehållet ska behandlas så att eleverna ges förutsättningar 

att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven (Skolverket, 2011a 

sid.12). Läraren ska också identifiera vilka kunskaper som ska bedömas och hur eleverna 

ska få chansen att påvisa dessa kunskaper (Skolverket, 2011a sid.12). Läraren ska även 

följa och stödja elevernas utveckling och ge kontinuerlig återkoppling på deras arbete, 

välja arbetsformer och sätt som främjar elevernas utveckling i riktning mot de 

övergripande målen (Skolverket, 2011a sid.12). Läraren ska också i sin planering utgå 

från sina egna erfarenheter, elevernas intressen, erfarenheter och föreställningar av det 

som undervisningen ska behandla (Skolverket, 2011a sid.12). Utöver dessa delar ska 

läraren också samordna planeringen med andra lärare så att arbetsbelastningen för 

eleverna inte överskrider vad som är rimligt (Skolverket, 2011a sid.12)  

 

3.2 Undervisning 
För att närmare beskriva detta område är de allmänna råd som behandlar genomförande 

av undervisningen en lämplig utgångspunkt. Det som förväntas av läraren i själva 

undervisningen är som följer: läraren ska strukturera och styra processerna i 

undervisningen och skapa balans i arbetssätt för eleverna (genomgångar, enskilt arbete, 

diskussioner och grupparbeten) (Skolverket, 2011a sid.17). Läraren ska vara medveten 

om planeringen och anpassa undervisningen till varje elevs behov av stöd och stimulans 

(Skolverket, 2011a sid.17), se till att eleverna förstår syftet med arbetssätten och vilka 

kunskaper de förväntas utveckla och hur de ska visa sina kunskaper. Läraren ska 

kontinuerligt ge eleven konstruktiv återkoppling på dennes kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2011a sid.18). Undervisningen bör också utmana elevernas föreställningar 
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om vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap samt om normer, värderingar och olika 

perspektiv. (Skolverket, 2011a sid.17-18) 

 

3.3 Bedömning 
Till området bedömning hör följande allmänna råd för lärare: Kontinuerlig analys av de 

kunskaper eleven påvisar utifrån undervisningen, för att sedan göra helhetsbedömningar 

och jämföra med kunskapskraven (Skolverket, 2011a sid.22). Läraren ska använda 

ändamålsenliga bedömningsformer som ger goda möjligheter till att visa kunskaper på 

olika sätt (Skolverket, 2011a sid.22), och i samråd analysera bedömningen som görs i 

förhållande till kunskapskraven. Som stöd för bedömningen ska elevernas kunskaper 

jämföras med resultat från nationella ämnesprov med egna dokumentationer och 

analysera skillnader och likheter i resultaten. (Skolverket, 2011a sid.22) 
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3.3.1 Enkätfrågor 
De enkäten som skickades ut till deltagarna i studien omfattar 18 frågor totalt och består 

mestadels av frågor som deltagaren blev ombedda att besvara med hjälp av en linjär 1-5 

skala. Det förekommer även några kortsvarsfrågor där deltagarna får svara fritt (bilaga 

1).  

 

Syftet med enkäten, var att få en bättre bild av lärares attityder till kursplanen inom tre 

områden: Planering, Undervisning & Bedömning. De frågor som hanterade området 

Planering var utformade så att det skulle gå att se om lärarna kände sig styrda eller hjälpta 

av kursplanerna när de planerade sin undervisning. De syftade också till att ta reda på 

lärarnas egna uppfattningar om huruvida kursplanen är relevant vid planering. Inom 

området Undervisning var syftet med frågorna att få fram lärarens attityder till vad som 

är mest viktigt att få med i undervisningen. Frågorna syftade även till att se ifall lärarna 

ansåg att kursplanerna var realistiska beträffande vad som skall hinnas med i 

undervisningen.  Inom området Bedömning syftade frågorna till att ta reda på vilka 

hjälpmedel lärarna väljer att använda sig av när de ska sätta betyg. 

 

3.4 Urval 
De lärare som deltar i studien kommer att förbli anonyma. De kriterier som användes vid 

urvalet av deltagare i studien var att dessa måste vara utbildade engelsklärare med 

inriktning mot gymnasiet och att de måste vara aktiva undervisare av ämnet i antingen 

Västerbotten eller Österbotten. Då enkäten snarare är ett "stickprov" på lärares egna 

åsikter angående styrdokumenten och den roll de anser att styrdokumenten spelar i 

undervisningen, var det inte relevant att använda några vidare kriterier för urvalet. I övrigt 

har bekvämlighetsprincipen fått styra Varje deltagare har kontaktats individuellt via mail. 

 

3.5 Etiska överväganden  
I boken Research Methods in Education tas fem riktlinjer upp för etiska överväganden 

vid forskning: 

1. Studien bör inte skada deltagaren. 
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2. Deltagande i studien bör vara frivilligt, därför måste deltagaren ge sitt uttryckliga 

godkännande till att delta i studien. 

3. Forskarna bör synliggöra sina identiteter. 

4. Anonymitet måste bibehållas för individuella deltagare så vida det inte frivilligt 

och uttryckligen upphävs. 

5. Nyttan av studien bör utväga eventuella risker. 

 

                   (Check & Schutt, 2012 sid.50. Egen översättning) 

 

Utöver dessa fem punkter hölls även Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i åtanke 

under utformningen av studien (Vetenskapsrådet, 2002). Det finns ingen risk för att 

deltagarna i denna studie kommer till skada i något avseende, då de förblir helt anonyma 

och frågorna endast berör deras yrkesutövning. Deltagarna blev tillfrågade på förhand om 

de var villiga att delta. Efter att de hade gett sitt samtycke till att delta skickades enkäten 

till dem via mail. I detta mail synliggjordes också identiteterna på dem som genomför 

studien och deltagarna informerades om att de själva kommer att förbli anonyma. Det 

finns inga egentliga risker med undersökningen som kan ge negativa påföljder.    
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4 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer de läroplansteorier som är relevanta för studien att redovisas. 
Vidare kommer begreppet läroplanskoder att förklaras och en bakgrund av det finska 
skolsystemet ges.  

4.1 Läroplansteori 
 

4.1.1 Göran Linde 
Göran Linde (2012) ger en översiktlig bild av läroplansteori. Han (2012) går igenom 

läroplanens historia från antiken till nutid, samt de ideologier och teorier som ligger till 

grund för de olika läroplaner som har funnits genom tiderna. Utöver det historiska 

perspektivet, beskriver han de teorier eller "koder" som ligger till grund för urvalet av 

innehåll i läroplaner. I boken tas de rådande svenska läroplanerna upp och analyseras 

utifrån det som tidigare har gåtts igenom i boken. Linde (2012) säger att läroplansteori,, 

likt det mesta i livet, inte är så enkelt som man skulle kunna hoppas. Det sker nästan aldrig 

att endast en teori om läroplansutformning och stoffurval står att finna i en läroplan, utan 

de allra flesta läroplaner är en blandning av olika teorier (2012). Med hjälp av Lindes bok 

identifierades de teorier och ideologier som ligger till grund för de finska och svenska 

läroplanerna, vilket bidrar till den följande analysen av likheter och skillnader. Något som 

är värt att nämna är att Linde inte går igenom den rådande finska läroplanen. Han går 

endast igenom den svenska. Detta ses dock inte som ett problem, då studien utgår från 

Lindes allmänna genomgång av ideologier och teorier, inte ifrån hans analys av den 

svenska läroplanen.  

 

4.1.2 Tomas Englund 
Englund (2005) ger en utförlig bild av de reformer den svenska läroplanen genomgick 

under 1900-talet och de politiska strider som låg bakom dem (Englund, 2005). Likt Linde 

(2012) går även han (2005) in på läroplanskoder i sin bok, dock med en betydligt starkare 

betoning av den svenska läroplanen än Linde, som utgår från ett mer allmänhistoriskt 

perspektiv i sin genomgång av de olika läroplanskoderna. De läroplanskoder som 

Englund (2005) har identifierat som särskilt utmärkande i den svenska läroplanenens 

utveckling är den klassiska, den realistiska  och den moraliska läroplanskoden. Englund 
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nämner dock ytterligare en läroplanskod som gås igenom särskilt utförligt, nämligen den 

medborgerliga eller demokratiska läroplanskoden (Englund, 2005 sid.99-128). Englund 

går igenom den sistnämnda väldigt uttömmande, men den går att sammanfatta relativt 

kortfattat. Den går ut på att utveckla arbetsdugliga medborgare (Englund, 2005 sid.28). 

Det man menar med ”utveckla arbetsdugliga medborgare” är att genom skolan fostra 

eleverna till goda medborgare med demokratiska värderingar, som kan ge sig in på 

arbetsmarknaden efter avslutad skolgång (Englund 2005 sid.112). Det bör påpekas att 

inte heller denna bok nämner något om den finska läroplanen, men den föreliggande 

studien använder sig inte av Englunds historiska och politiska analys av den svenska 

läroplanen, utan den enbart av läroplanskoderna som verktyg för att analysera både den 

svenska och den finska läroplanen. 

 

4.1.3 Läroplanskoder 
I detta stycke beskrivs de principer Englund benämner läroplanskoder i förhållande till 

hur de har influerat de svenska och finska styrdokumenten. Det är värt att nämna att i 

princip inga läroplaner från ett land passar helt ihop med någon av dessa principer, utan 

de är snarare blandningar av flera olika. Den finska och den svenska läroplanen är inga 

undantag. 

En läroplanskod är en grundläggande princip för urvalet av innehåll i undervisningen 

(Linde 2012, sid.39). I analysen av de finska och svenska styrdokumenten identifierades 

de principer som verkar ligga till grund för styrdokumenten i dessa två länder.  

Den första koden är den realistiska läroplanskoden som ställer vetenskapen i centrum och 

baserar sig på uppfattningen att eleverna ska förstå världen genom vetenskapen (Linde, 

2012 sid.39). Målet är inte nödvändigtvis att förbereda dem för arbetslivet, utan det 

viktiga är att ge dem en vetenskaplig grund att stå på (Linde, 2012 sid.39). Den andra 

läroplanskoden är den så kallade moraliska läroplanskoden. Den går ut på att man genom 

skolan ska förmedla god moral och goda värderingar. Tidigare hade den moral och de 

värderingarna som skulle förmedlas varit starkt bundna till religion, men i dagsläget är 

det de demokratiska värderingarna som står i fokus (Linde, 2012 sid.39). Den tredje och 

sista läroplanskoden är den rationella läroplanskoden, eller nyttokoden som den också 

kallas. Den står för uppfattningen att fokus ska läggas på ”nyttiga” saker, färdigheter som 
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kommer att vara användbara i elevernas framtida yrkesutövning. Man bör inte lägga ner 

tid på saker som eleverna inte kommer att ha nytta av i framtiden. Ett exempel som Linde 

tar upp är att läsa klassisk litteratur på byggprogrammet i gymnasiet. I enlighet med den 

realistiska koden ska man istället fokusera på läsning av manualer och lära ut hur man 

fyller i blanketter (Linde 2012, sid.40). 

 

4.1.4 Gert Biesta 
Biesta (2006) försöker väcka frågor om pedagogik, samhörighet och bildningsansvar, 

samt om vad som menas med sann demokratisk bildning. I boken tar han upp två begrepp: 

Språk för lärande och språk för bildning (Biesta, 2006 sid.15 egen översättning). Det 

Biesta vill belysa med dessa två begrepp är att världen har rört sig längre och längre från 

ett fokus på bildning till ett fokus på lärande. Han menar att detta inte minst märks i 

språkbruket kring undervisning (Biesta, 2006 sid.15). Detta är enligt Biesta ett resultat av 

att utbildningen har genomgått en ”emancipation” och blivit mer fokuserad på individen 

och det individuella lärandet snarare än på bildning (Biesta, 2006 sid.15). De av hans 

teorier som är relevanta för denna studie är huvudsakligen de som berör språkbruk och 

undervisning. De är till hjälp för att analysera språkbruket i läroplanerna och 

kursplanerna. 

 

4.1.5 Pasi Sahlberg 
Pasi Sahlberg, generaldirektör för CIMO (Centre for International Mobility and 

Cooperation) har gett ut en bok som heter Finnish Lessons, what can the world learn from 

educational change in Finland? (2011). I boken beskriver han (2011) det finska 

skolsystemet ur ett historiskt perspektiv. Han går bland annat igenom de reformer som 

Finland genomfört och som resulterat i det skolsystem som finns i dagsläget (2011 sid.13-

39) Sahlberg övergår sedan till att beskriva lärarnas roll i samhället och samhällets syn 

på lärare. Sahlberg skriver också om att den finska lärarutbildningen är forskningsbaserad 

och har hög status (2011 sid.70-93). Medan den forskning som nämnts tidigare i 

litteraturgenomgången har ett tydligt svenskt perspektiv, kommer Sahlbergs bok att bidra 

med ett finskt perspektiv på skolan.  
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4.1.6 Styrdokument & Läroplan 
Skolans styrdokument är de specifika regler som gäller för skolans verksamhet, det vill 

säga skollagen, förordningar, läroplaner och kursplaner (lr.se). Den här studien fokuserar 

på läroplanerna och kursplanerna i Sverige och Finland, men styrdokument används som 

en övergripande term. ”En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som 

ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen” (lr.se). I läroplanen beskrivs 

värdegrund, mål och riktlinjer för verksamheten. Det finns lika många läroplaner som det 

finns skolformer, men eftersom denna studie undersöker undervisning på gymnasial nivå 

i engelska, ligger fokus på läroplanen för gymnasiet och kursplanerna för engelska på 

gymnasiet.  
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4.2 Den svenska läroplanen 
Den aktuella läroplanen för gymnasieskolan i Sverige gavs ut 2011 och heter ”Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola”. Den är skriven och 

utgiven av Skolverket (Skolverket, 2011b). Läroplanen innehåller skolans värdegrund 

och uppgifter, övergripande mål och riktlinjer, examensmål för alla nationella program 

och gymnasiegemensamma ämnen (Skolverket, 2011b). Då det endast finns examensmål 

för de gymnasiegemensamma ämnena i läroplanen (de obligatoriska kurserna) måste man 

konsultera de individuella kursplanerna för att ta del av examensmålen för de kurser som 

inte finns med i läroplanen, som till exempel kursen engelska 7(Skolverket.se). 

 

4.2.1 Skolans värdegrund och uppgifter 
I läroplanens kapitel ”Skolans värdegrund och uppgifter” tas skolväsendets 

grundläggande värderingar upp ”Skolväsendet vilar på demokratins grund” (Skolverket, 

2011b sid.5-8). Skollagen (2010:800) slår fast att utbildning inom skolväsendet syftar till 

att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värderingar (Skolverket, 2011b sid.5-

8). ”Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” 

(Skolverket, 2011b sid.5). 

 

Efter diskussionen om skolans värdegrund följer några underrubriker som kommer att 

beskrivas kort för att ge en helhetsbild av läroplanen. Läroplanen tar upp skolans 

skyldighet att främja empati och förståelse för andra människor oberoende av kön, 

etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning (Skolverket, 2011b sid.5). Under nästa rubrik 

skrivs det att skolan ska hålla undervisningen saklig men också allsidig samt likvärdig för 

alla (Skolverket, 2011b sid.6). Dessutom ska skolan ta avstånd från värderingar som 

strider mot skolans egna värderingar såsom diskriminering (Skolverket, 2011b sid.6). 

Under påföljande rubrik säger man att skolan ska hålla sig till ett demokratiskt arbetssätt, 

och att skolan ska förmedla samhällets värderingar och förbereda eleverna för en värld 

med stort informationsflöde där förändringar sker i snabb takt (Skolverket, 2011b sid.6). 

Stycket Uppdrag nämner också fyra teman som ska vara synliga i skolans verksamhet, 

nämligen det etiska, det miljöinriktiade, det internationella och det historiska perspektivet 

(Skolverket, 2011b sid.7).     
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4.2.2 Kunskaper och Lärande 
Här går man igenom vad kunskap och lärande innebär. Man påpekar att kunskap inte är 

ett entydigt begrepp, utan att det finns flera olika former av kunskap, som alla hör samman 

med varandra och ska beaktas och undervisas likvärdigt i den svenska gymnasieskolan 

(Skolverket, 2011b sid.8). Elevernas kunskapsutveckling är beroende av att de kan se 

samband mellan de olika kunskapsformerna (Skolverket, 2011b sid.8). Man medger att 

skolan på egen hand inte kan förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva 

i sina liv, men just därför bör man beakta de kunskaper och erfarenheter som eleverna har 

med sig från andra sammanhang (Skolverket, 2011b sid.8). Det man ämnar göra i skolan 

är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att varje elev ska kunna växa och 

utvecklas efter bästa förmåga utifrån sina egna förutsättningar (Skolverket, 2011b sid.8). 

 

4.2.3 Bedömning och Betyg 
Skolverket tar här upp riktlinjer för läraren vid bedömning och betygsättning. Läraren ska 

ge kontinuerlig information om framgångar och utvecklingsbehov till varje elev, 

samverka med och informera vårdnadshavare om elevens situation och 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2011b, sid.15). Läraren ska även kunna redovisa 

grunderna för sin betygsättning (Skolverket, 2011b, sid.15). Vid betygsättningen ska 

läraren ta vara på och använda sig av all information om elevens kunskaper som finns 

tillgänglig och i förhållande till den de nationella kunskapskraven för respektive kurser 

även beakta kunskaper som eleven tillägnat sig utanför klassrummet (Skolverket, 2011b 

sid.15).  

 

4.3 Engelskämnet 
I den svenska gymnasieskolan är engelskämnet uppdelat i tre kurser (engelska 5,6 och 7) 

varav två är obligatoriska (engelska 5 och 6). Samtliga kurser är på 100 poäng, vilket 

motsvarar 100 timmar undervisningstid. Kurserna sträcker sig därför över hela läsåret 

(Skolverket, 2011b, sid.54). I den svenska läroplanen finns centralt innehåll för kurserna 

engelska 5 och 6 samt betygskriterier och förväntade studieresultat för de båda kurserna 

(Skolverket, 2011b sid.53-65). För kursen engelska 7 måste man konsultera den 

individuella kursplanen (Skolverket.se), då den allmänna läroplanen endast täcker in 
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gymnasiegemensamma (obligatoriska) kurser.  I kurserna engelska 5 och 6 skriver även 

eleverna nationella prov på vårterminen, då testas elevernas kunskaper i muntlig och 

skriftlig produktion, samt läs- och hörförståelse (Skolverket.se). I den svenska skolan 

använder man sig av betygsskalan F-A. Betygen E till A för godkända betyg medan 

betyget F står för underkänt. De betygskriterier som finns i läroplanen och kursplanerna 

beskriver kriterierna för betygen E, C och A, då betygsstegen D och B är så kallade 

mellansteg för elever som uppfyller den övervägande delen av betygskriterierna för det 

nästa steget i skalan, men inte alla (Skolverket, 2011b sid.55-57). Detta betygssystem 

gäller för alla de olika skolformerna i Sverige.  

 

4.3.1 Engelskämnets syfte 
Enligt den allmänna läroplanen för den svenska gymnasieskolan (Skolverket, 2011b) ska 

undervisningen i ämnet engelska syfta till att eleverna utvecklar sina språk- och 

omvärldskunskaper till en sådan grad att de kan, vill och vågar använda sig av språket 

engelska i flera olika situationer och sammanhang (Skolverket, 2011b, sid.53). Den tanke 

som genomsyrar läroplanen för den svenska undervisningen av engelska och andra 

språkämnen i allmänhet är vikten av att utveckla en kommunikativ förmåga (Skolverket, 

2011b, sid.53). Den anses utvecklas genom att man fokuserar på reception, vilket betyder 

att lära sig förstå skriven och talad engelska, samt produktion och interaktion, vilket i sin 

tur innebär att man vill utveckla elevens sätt att formulera sig på engelska i olika 

sammanhang och samspela med andra i både tal och skrift (Skolverket, 2011b, sid.53).  

 

Läroplanen fortsätter med att beskriva vad som ska erbjudas till eleverna i 

undervisningen. ”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om livsvillkor, 

samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där 

engelska används” (Skolverket, 2011b sid.53) Undervisningen ska även syfta till att visa 

på omvärldens mångfald och därmed vikten av språkkunskaper, inte bara i engelska, samt 

tydliggöra hur dessa kunskaper kan gynna eleverna i deras interaktion med omvärlden 

(Skolverket, 2011b sid.53).  

 

Själva undervisningen skall i allt väsentligt bedrivas på engelska (Skolverket, 2011b 

sid.53). I undervisningen skall eleverna få möjlighet att möta engelska i alla dess former 
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i både skrift och talad form (Skolverket, 2011b sid.53). Undervisningen ska också ge dem 

möjlighet att ställa sina kunskaper i relation till egna erfarenheter och kunskaper som de 

förvärvat utanför skolan (Skolverket, 2011b sid.53). Eleverna ska vidare ges möjligheten 

att arbeta med olika former av engelska på egen hand och i samarbete med andra 

(Skolverket, 2011b sid.53). Undervisningen ska också använda sig av de resurser som 

omvärlden erbjuder i mån av information, kontakter och lärande och träna eleverna i 

källkritik för att de ska lära sig att kunna välja ut relevant kunskap som kan främja deras 

egen språkutveckling (Skolverket, 2011b sid.53).  

 

4.4 Kursplanerna för engelska 5, 6 och 7 
I följande avsnitt kommer de tre kursplanerna för engelska på gymnasiet i Sverige att 

behandlas.  

Dessa bygger på varandra och skiljer sig inte alltför mycket från åt innehållsmässigt, 

bortsett från att svårighetsgraden på innehållet ökar. Texten i de individuella kursplanerna 

förblir relativt lika varandra, men vissa nya aspekter tillkommer i det centrala innehållet, 

när man går från ett steg till nästa.  

 

4.5 Engelska 5 
Kursplanen för engelska 5 innehåller centralt innehåll samt betygskriterier för betygen E, 

C och A. Det centrala innehållet är uppdelat i tre olika delar, nämligen Kommunikationens 

innehåll, Reception samt Produktion och interaktion. Under rubriken Kommunikationens 

innehåll står att undervisningen ska behandla ämnesområden med anknytning till 

elevernas utbildning, aktuella händelser, tankar, åsikter, idéer, erfarenheter, relationer och 

etiska frågor (Skolverket, 2011b sid.54). Undervisningen ska även behandla form och 

innehåll i olika typer av fiktion, samt engelskans ställning och utbredning i världen, 

liksom levnadsvillkor, attityder, värderingar samt sociala, politiska och kulturella 

värderingar i delar av världen där engelska används (Skolverket, 2011b sid.54). Under 

rubriken reception går läroplanen igenom vilka sorts texter och muntliga former av 

material som ska gås igenom under denna kurs. Materialet skall vara varierande till både 

form och innehåll, och kan till exempel inkludera intervjuer, samtal, argumenterande och 
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populärvetenskapliga texter (Skolverket, 2011b sid.54). Hit hör även material med 

dialektinfärgning och flera olika sorters media som erbjuder eleven möjligheter att öva 

på reception i skriftlig och muntlig form (Skolverket, 2011b sid.55). Produktion och 

interaktion, handlar om att skapa möjligheter att interagera och samtala på olika sätt och 

i olika sammanhang. Tanken är att eleverna också skall lära sig strategier för att kunna 

anpassa interaktionen efter syfte och sammanhang, så att de kan delta aktivt i den situation 

som är aktuell (Skolverket, 2011b sid.55). Eleverna ska också  få tillgång till verktyg för 

att kunna bearbeta egna och andra elevers muntliga och skriftliga framställningar 

(Skolverket, 2011b sid.55).  

 

4.5.1 Kunskapskrav 
Det finns kunskapskrav för samtliga aspekter av engelskämnet för betygskriterierna för 

betygen E, C och A, samt en bedömningsmatris som underlättar betygsättningen. 

(Skolverket, 2011b sid.55-59).  

 

4.6 Engelska 6 
Det centrala innehållet för kursen engelska 6, är i likhet med tidigare kurs, uppdelad i tre 

kategorier, nämligen kommunikationens innehåll, reception samt produktion och 

interaktion (Skolverket, 2011b, sid.60-61). Det som är nytt i denna kurs, under rubriken 

kommunikationens innehåll, är att eleverna nu också ska behandla konkreta och abstrakta 

ämnesområden samt etiska och existentiella ämnesfrågor (Skolverket, 2011b sid.60). 

Anknytning till ämnesområden som är relevanta för eleverna finns också kvar. Här införs 

dock en ny aspekt av engelskämnet: Teman, motiv, form och innehåll i film och 

skönlitteratur, författarskap och litterära epoker (Skolverket, 2011b sid.60). Utöver de 

värderingar som redan behandlats i tidigare kurs, ska nu historiska perspektiv också 

finnas med i undervisningen (Skolverket, 2011b sid.60). Under rubriken Receptionens 

innehåll i engelska 6, nämner kursplanen att eleverna också ska få ta del av material som 

inte bara behandlar de tidigare ämnen som tagits upp, utan som också gör det med en 

berättande, argumenterande, diskuterande, redogörande och rapporterande stil 

(Skolverket ,2011b sid.60). I denna kurs ska eleverna ta del av debatter, föredrag, 

intervjuer, samtida och äldre former av skönlitteratur, dikter, sånger och dramatik 
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(Skolverket, 2011b sid.60). De ska dessutom möta texter med olika syften (Skolverket, 

2011b sid.60). Det som är nytt för engelska 6 är att eleverna nu också skall lära sig att 

förhålla sig källkritiska. Skolan ska skapa en förståelse för vad källkritik innebär och hur 

man nyttjar denna kunskap för att kunna välja ut relevant information i det material man 

har tillgång till (Skolverket, 2011b sid.60). Det tas även upp hur olika stilnivåer kan se ut 

och vad det finns för stilnivåer i olika genrer (Skolverket, 2011b sid.60). Läroplanen tar 

vidare upp hur bild och ljud kan påverka politiska tal och reklam (Skolverket, 2011b 

sid.60). I kursen Produktion och interaktion ämnar läroplanen ge eleverna möjlighet att 

utöver tidigare produktion även ha med stilistiska aspekter som argumentera, resonera, 

rapportera och ansöka i skriftlig och muntlig produktion (Skolverket, 2011b sid.61). 

Eleverna ska nu också kunna delta aktivt i former av produktion som debatter och 

diskussioner med koppling till arbetslivet och samhällsfrågor (Skolverket, 2011b sid.61). 

En helt ny aspekt är att de ska lära sig olika sätt att kommentera och föra anteckningar på 

när de lyssnar till och läser framställningar från olika källor (Skolverket, 2011b sid.61). 

Någonting som kvarstår från tidigare kursplaner är att eleverna ska kunna bearbeta språk 

och struktur i sina egnas och andras framställningar, även i ett mer formellt sammanhang 

och med anpassning till syfte (Skolverket, 2011b sid.62).  För betygskriterier för kursen 

engelska 6 se sida 61- 65 i Läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011b).  

 

4.7 Engelska 7 
Det centrala innehållet för engelska 7 finns, som nämns i litteraturavsnittet, inte att läsa i 

den allmänna läroplanen för den svenska gymnasieskolan, utan man måste söka sig till 

den individuella kursplanen på skolverkets hemsida för att ta del av det (Skolverket.se). 

Det som skiljer denna kurs från de två tidigare är att den inte är gymnasiegemensam 

(obligatorisk), utan en tillvalskurs som inte alla gymnasieelever väljer att läsa. Likt 

engelska 6, bygger det centrala innehållet i engelska 7 vidare på den föregående kursens 

centrala innehåll. En skillnad i förhållande till de tidigare engelskkurserna är att engelska 

7 betonar elevernas valda fördjupningsområde och syftar till att ha ett vetenskapligt 

perspektiv i undervisningen (Skolverket.se). I stycket kommunikationens innehåll 

reflekteras ovannämnda fördjupning på följande vis: ”Nu hanteras teoretiska och 

komplexa ämnesområden av mer vetenskaplig karaktär, men med samma anknytning till 
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elevernas utbildning samt valt fördjupningsområde” (Skolverket.se). Det som är nytt för 

receptionen i engelska 7 är att eleverna ska ta del av föreläsningar, avtalstexter, 

fördjupande artiklar och vetenskapliga texter (Skolverket.se). Under kursens gång ska 

eleverna även ges möjlighet till att ta del av strategier för att överblicka och strukturera 

information i större textmängder eller sekvenser av talat språk (Skolverket.se). Här nämns 

även strategier för att kunna dra slutsatser när det gäller attityder, perspektiv, syfte och 

värderingar för att uppfatta underförstådd betydelse (Skolverket.se). Studierna ska också 

inkludera hur framställningar i olika genrer är uppbyggda. Man ska även ta upp stilistiska 

och retoriska grepp och resonera om hur språk kan användas som maktmedel 

(Skolverket.se). Momenten muntlig och skriftlig produktion skiljer sig inte mycket från 

tidigare kurser, men nu ska eleven även utreda och förhandla i sin produktion och 

interaktion (Skolverket.se). Här tas strategier upp, som syftar till att underlätta självkritisk 

medvetenhet och att ange källor (Skolverket.se). Det som kan nämnas om resterande 

strategier är att de syftar till att reflektera arbetsprocesser och förhandlingssituationer 

tagna ur samhälls- och arbetslivet (Skolverket.se). För betygskriterier för kursen engelska 

7 se kursplanen för engelska 7 (Skolverket.se).  
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4.8 Den finska läroplanen 
Den gällande läroplanen för svenskspråkiga gymnasier i Österbotten heter "Grunderna 

för gymnasiets läroplan" och gavs ut 2015 av utbildningsstyrelsen (Finska: 

Opetushallitus) i Finland. Studien använder förkortningen ”OPH” när den hänvisar till 

den finska läroplanen, medan ”oph.fi” syftar till hemsidan för utbildningsstyrelsen. 

Läroplanen för den finska gymnasieskolan finns på två olika språk, nämligen finska och 

svenska. Originalspråket är finska, men Utbildningsstyrelsen har även översatt skrift till 

svenska för de svenskspråkiga gymnasieskolorna. "Grunderna för gymnasiets läroplan" 

(OPH, 2015a) är tänkt att fungera som en mall för gymnasieskolor som sedan utarbetar 

en egen läroplan för den utbildning som de kommer att bedriva (OPH, 2015a sid.9). I det 

finska gymnasiesystemet får eleverna själva göra upp en årsplan för varje läsår, vilket 

betyder att de utöver de obligatoriska kurserna för varje läsår, får välja fritt bland de 

kurser de har behörighet till.  

 

"Den studerandes möjlighet att slutföra de studier som ingår i gymnasiets lärokurs inom tre år bör 
tryggas genom flexibla studier och genom att erbjuda det stöd för lärande och studier som behövs." 
(OPH, 2015 sid.9). 

 

 Även om den studerande förväntas kunna fullgöra sina gymnasiestudier på tre år, finns 

möjligheten att förlänga studietiden till fyra års tid vid behov (oph.fi). Läsåret i den finska 

gymnasieskolan är uppdelat i sex perioder om sex veckor vardera. De flesta kurser 

sträcker sig över en period (oph.fi). 

   

4.9 Gymnasieutbildningens uppdrag och värdegrund  
Enligt "Grunderna för gymnasiets läroplan" (OPH, 2015a) är gymnasieskolans uppdrag 

att ge eleverna en bred allmänbildning. Med allmänbildning avser man ”värderingar, 

kunskaper, färdigheter, attityder och vilja med vars hjälp en kritiskt och självständigt 

tänkande individ kan samverka med andra och handla på ett ansvarsfullt, empatiskt och 

framgångsrikt sätt” (OPH, 2015a sid.12). Det tas även upp att gymnasiet har till uppdrag 

att både undervisa och fostra eleven, då den studerande, under sin gymnasietid formar sin 

identitet, världsbild, människosyn och sin världsåskådning, samt utvecklar en förståelse 

för historien och en beredskap inför framtiden (OPH, 2015a sid.12). Man nämner även 
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att gymnasiet, i sitt uppdrag, ska fördjupa elevernas intresse för vetenskap och konst, samt 

ge dem färdigheter för arbete och arbetslivet (OPH, 2015a sid.12). I gymnasieskolans 

uppdrag ingår vidare att ge eleverna förutsättningar för vidare studier vid universitet och 

yrkesskolor, samt att vägleda dem vid deras planering av framtiden och att sporra dem till 

ett livslångt lärande (OPH, 2015a sid.12). 

  

Under rubriken Värdegrund går man igenom de värderingar som den finländska 

gymnasieskolan bygger på. Dessa baserar sig i sin tur på den finländska 

bildningstraditionen, enligt vilken samhället och kulturen förnyas genom utbildning och 

undervisning (OPH, 2015a sid.12). Bildning innebär, enligt utbildningsstyrelsen, att 

kunna reflektera utifrån ett etik- och kunskapsperspektiv, samt att skapa sig en mångsidig 

uppfattning av världen och en vilja att aktivt arbeta för positiva förändringar av den (OPH, 

2015a sid.12). Gymnasieutbildningen ska utgå från människolivets okränkbarhet, respekt 

för mänskliga rättigheter och jämställdhet (OPH 2015a sid.12). Den ska även vara 

religiöst och politiskt obunden. Den studerande ska ges möjligheter att reflektera över 

olika perspektiv och möjligheter (OPH, 2015a sid.13). Varje enskild gymnasieskola är 

skyldig att se till att värdegrunden genomsyrar läroplanen och att konkretisera den för de 

studerande (OPH, 2015a sid.13). 

 

4.9.1 Undervisningen 
Den finska läroplanen tar här upp ämnen som synen på lärande, studiemiljöer och 

studiemetoder, verksamhetskulturen och slutligen studiernas uppbyggnad.  Under 

rubriken synen på lärande, säger läroplanen att "grunderna för läroplanen bygger på en 

syn på lärande, där lärandet är ett resultat av den studerandes aktiva, målinriktade och 

självstyrda arbete" (OPH, 2015a sid.14-17). Lärprocessen, enligt läroplanen, består av att 

den studerande tolkar, analyserar och utvärderar olika sorters information och får ta del 

av ny kunskap, samtidigt som hen utvecklar och fördjupar sin kompetens genom sina 

tidigare kunskaper och erfarenheter (OPH, 2015a sid.14). Läroplanen uttrycker att genom 

handledning och konstruktiv kompetens stärks självförtroendet hos eleven, som 

därigenom utvecklar sitt eget tänkande och kan arbeta på ett ändamålsenligt sätt (OPH, 

2015a sid.14). Själva lärandet sker, enligt läroplanen, genom kommunikation med andra 

studerande samt med annan sakkunnig personal (OPH, 2015a sid.14). Handledningen ska 
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syfta till att eleverna kan se sina egna lärprocesser och kunna bedöma och utveckla sitt 

eget tänkande. Läroplanen nämner också att framgångar i studier och andra positiva 

erfarenheter främjar lärandet och sporrar de studerande att fördjupa sina kunskaper (OPH, 

2015a sid.14).  

 

4.9.2 Studiemiljöer och studiemetoder 
Läroplanen går igenom utifrån vilka aspekter som studiemiljöerna och studiemetoderna 

ska utforma, nämligen synen på lärande och målen för undervisningen. Vad som också 

skall tas i beaktande är de förutsättningar, intressen och åsikter de studerande har, men 

även deras individuella behov (OPH, 2015a sid.14). Läroplanen menar att eftersom 

lärandet är mångfasetterat måste detta reflekteras i de studiemetoder som används (OPH, 

2015a sid.14). De första studiemetoder som tas upp är de som bygger på undersökning, 

experiment och problemlösning och som anses leda till att de studerande utvecklar ett 

kritiskt och kreativt tänkande. (OPH, 2015a sid.14). Målet med undervisnings- och 

studiemetoderna är att de studerande ska kunna arbeta aktivt och utveckla sina 

samarbetsfärdigheter (OPH, 2015a sid.14). Ett annat mål är att de ska ta ansvar för sitt 

lärande och kunna utvärdera sina egna arbetsfärdigheter och sin arbetsteknik (OPH, 

2015a sid.14). Läroplanen menar också att valet av metoder samt handledningen ska 

identifiera och förändra könsbundna attityder och rutiner (OPH, 2015a sid.14). 

 

4.9.3 Verksamhetskulturen   
I denna del av läroplanen sägs det att verksamhetskulturen skall synas i hela 

verksamheten. Gymnasiet är en egen utbildningsform och alla gymnasier har sin egen 

verksamhetskultur (OPH, 2015a sid.15). Det är utifrån denna konkretisering av vad 

verksamhetskulturen är som hela personalen i samarbete med vårdnadshavare och 

studerande skall utarbeta sina egna verksamhetskulturer (OPH, 2015a sid.15). De fyra 

underrubriker som gås igenom är En lärande organisation, Delaktighet och gemenskap, 

Välbefinnande och en hållbar framtid, Kulturell mångfald och språkmedvetenhet (OPH, 

2015a sid.15).  
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En lärande organisation, står för en gemenskap som ska främja alla medlemmars lärande 

(OPH, 2015a sid.16). För att det ska kunna finnas en lärande gemenskap behövs det dialog 

och pedagogiskt ledarskap (OPH, 2015a sid.16). Man betonar här vikten av 

kommunikation inom skolväsendet men även med det omgivande samhället, som 

möjliggörs genom den digitalisering som genomsyrar dagens samhälle (OPH, 2015a 

sid.16). Det anses viktigt att eleverna får ta del av denna sorts kommunikation så att de 

kan hantera en nätverksbaserad och globaliserad värld (OPH, 2015a sid.16).  

 

Med Delaktighet och gemenskap, menar läroplanen att det är demokratisk verksamhet 

som ger de studerande de förutsättningar de behöver för att kunna bli aktiva 

medborgare. De ska få möjlighet och uppmanas till att ta del i beslutsfattande i alla dess 

former och tillämpa detta i olika grupper och samarbeten de har tillgång till. Några 

sådana exempel är studerandekåren och tutorverksamheten (OPH, 2015a sid.16). 

Verksamhetskulturen skall syfta till kollaborativt arbete och arbetssätt. Den ska även 

stödja de studerandes utveckling av sociala relationer (OPH, 2015a sid.16).  

 

Välbefinnande och en hållbar framtid. Här beskriver man hur en lärandegemenskap 

främjar en hållbar livsstil och skapar förutsättningar för en bra framtid (OPH, 2015a 

sid.16). De studerande skall uppmuntras till att sträva efter en rättvis och hållbar framtid 

och ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljön. Den atmosfär som skall genomsyra 

miljön för dem ska vara trygg och rofylld (OPH, 2015a sid.16). Kommunikationen ska 

vara öppen, omsorgsfull och präglad av ömsesidig respekt (OPH, 2015a sid.16). 

Handledning ska erbjudas till alla studerande och stöd ska ges med deras individuella 

och särskilda behov i åtanke. Ingen form av diskriminering ska accepteras utan sådant 

ska istället förebyggas och bekämpas (OPH, 2015a sid.16).  

 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet. Här påvisas vikten av att kulturell och språklig 

mångfald värdesätts. Olika språk, religioner och åskådningar ska fungera i växelverkan 

med varandra. (OPH, 2015a sid.17). Läroanstalten ska se mångfald som ett verktyg att 

dra nytta av, såväl hela landets som den egna omgivningens mångfald. Dit hör kulturell, 

religiös, språklig och åskådningsmässig mångfald (OPH, 2015a sid.17). Här nämns även 
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national- och minoritetsspråk som något viktigt att dra nytta av. Att främja flerspråkighet 

innebär  

"kunskaper om språkbruket inom olika vetenskapsområden, inom modersmålet och dess språkliga 
varianter såsom dialekter, samt inom övriga språk på varierande nivå." (OPH, 2015a sid.17).  

  

4.9.4 Studiernas uppbyggnad  
Under gymnasietiden måste varje elev fullgöra minst 75 kurser. Det finns 3 olika typer 

av kurser: obligatoriska, fördjupade och tillämpade (OPH, 2015a sid.17). De 

obligatoriska kurserna måste samtliga elever läsa under sin studietid, medan de 

fördjupade kurserna är valfria. Dock finns det även nationella fördjupningskurser som 

varje elev måste läsa minst 10 av under sin studietid (OPH, 2015a sid.17). De tillämpade 

kurserna är yrkesinriktade kurser, kurser som innehåller stoff från fler olika ämnen eller 

andra studier som lämpar sig för gymnasiet (OPH, 2015a sid.17).  

 

4.10 Engelskämnet 
Under rubriken Främmande språk, engelska, A-lärokurs tas först de allmänna 

lärandemålen för engelskämnet upp och sedan kursbeskrivningarna för de individuella 

kurserna. Lärandemålen är som följer: 

 

• Den studerande ska utvecklas som språkbrukare i engelska och som aktör i en 

kulturellt mångskiftande värld i såväl lokala och nationella som europeiska och 

globala sammanhang. 

• Den studerande ska förstå engelskans betydelse och roll som internationellt 

kommunikationsspråk. 

• Den studerande ska kunna bedöma huruvida de egna kunskaperna är tillräckliga 

för fortsatta studier. 

• Den studerande ska kunna planera sina språkstudier för framtida behov, såsom 

arbetsliv och internationell verksamhet.  

• Den studerande ska få erfarenheter av att läsa, tolka och behandla längre texter 

på engelska. 
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• Den studerande ska kunna ställa sin språkkunskap i relation till nivå B2.1 i 

nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling, utvärdera hur de egna 

färdigheterna utvecklats och vidareutveckla dem.    (OPH, 2015a sid.114) 

 

I den finländska gymnasieskolan är engelskundervisningen uppdelad i åtta olika kurser, 

varav sex är obligatoriska för alla som studerar vid gymnasiet. De två återstående 

kurserna är frivilliga, nationella fördjupningskurser (OPH, 2015a sid.114-115).  

 

4.11 De obligatoriska kurserna i engelska  
I kurserna 1-2 ligger fokus på att eleven ska utveckla sin studieteknik inom engelskämnet 

samt utveckla sin förmåga att jobba både individuellt och i grupp. Eleverna ska även delta 

i olika kommunikationssituationer. I kurs 3 läggs fokus på olika texttyper och på hur 

språket ändras i samband med olika genrer. I kurserna 4-6 står kommunikation och 

förmågan att förmedla information i centrum. (OPH, 2015a sid.114) Det tas även upp i 

den allmänna beskrivningen av de obligatoriska kurerna att man i varje kurs ska reservera 

tid för att gå igenom aktuella eller lokala frågor samt att skriftlig och muntlig 

kommunikation ska övas mångsidigt under alla kurser (OPH, 2015a sid.114).  

  

4.12 Kurs 1: Engelskan och min värld 
I denna kurs kartlägger man den studerandes kunskaper inom de olika delområden som 

ingår i språkundervisning. Den studerande ska sätta upp lärandemål för engelskämnet och 

utvärdera sina lärandestrategier individuellt och i grupp. Under kursens gång ska man 

reflektera över den språkliga mångfalden i världen samt över engelskans roll som globalt 

kommunikationsmedel. Man ska även utveckla sin kulturella kompentens. De teman som 

tas upp i kursen ska anknyta till studielivet och de ungas livsmiljö samt till deras behov 

av språkkunskap. (OPH, 2015a sid.114) 

 

4.13 Kurs 2: Människans sociala nätverk 
I kurs 2 ska den studerande delta i kommunikationssituationer av varierande språklig och 

kulturell svårighetsgrad med hjälp av olika medier i en internationell kontext. Den 
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studerande ska också fördjupa sin förmåga att diskutera och lyssna aktivt, samt utveckla 

åsikter och diskutera tillsammans med andra. Under kursen ska teman som anknyter till 

mänskliga relationer behandlas och i samband med dem skall fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande behandlas. Man ska även reflektera över teknologins och digitaliseringens 

betydelse för god kommunikation (OPH, 2015a sid.114). 

 

4.14 Kurs 3: Kulturella fenomen 
Under kursens gång ska den studerandes multi-litteracitet fördjupas och utvecklas. Den 

studerande ska producera texter av olika slag med betoning på de utmärkande språkliga 

dragen för de olika genrer. Kursen ska utgå från teman som anknyter till kulturella 

fenomen, engelskspråkiga medier och kreativ verksamhet. (OPH, 2015a sid.115) 

 

4.15 Kurs 4: Samhället och omvärlden 
Under kursen övar den studerande på att söka information och förhålla sig kritiskt till den, 

samt på att aktivt använda sig av engelska. Den studerande bekantar sig med debatter om 

olika samhälleliga fenomen och fokuserar på hur man som aktiv medborgare kan påverka. 

Den studerande ska även reflektera över individens och gruppens möjligheter och ansvar 

att påverka i medborgarsamhället, till exempel då det gäller människorättsfrågor. (OPH, 

2015a sid.115) 

 

4.16 Kurs 5: Vetenskap och framtid 
Kursen fördjupar den studerandes förmåga att tolka och producera texter samt hennes 

kompetens att söka information om kunskaps- och vetenskapsområden som hen finner 

intressanta. De studerande övar upp sin förmåga att dela med sig av synpunkter som är 

grundade i den egna kunskapen eller baserar sig på åsikter. De ska även reflektera över 

olika framtidsvisioner, i synnerhet i ett teknologi- och digitaliseringsperspektiv. Vidare 

ska de reflektera över engelskans ställning som internationellt språk inom vetenskap och 

teknik. De teman som behandlas under kursen ska väljas från olika fack- och 

vetenskapsområden. (OPH, 2015a sid.115) 
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4.17 Kurs 6: Studier, arbete och ekonomi  
Den studerande ska få fördjupad förståelse för engelskan som ett socialt kapital och en 

resurs för arbetslivet. Den studerande ska även bekanta sig med texttyper och genrer som 

hen kan komma i kontakt med i fortsatta studier eller i arbetslivet. Under kursens gång 

överväger och diskuterar de studerande planer för fortsatta studier, karriär och arbete både 

i en nationell och internationell kontext. Kursen ska behandla ekonomiska frågor som är 

relevanta för de studerande som står på arbetslivets tröskel (OPH, 2015a sid.115). 

 

4.18 Kurs 7: Hållbar livsstil (ej obligatorisk) 
Under kursen ska den studerande fördjupa sin förmåga att tolka och producera engelska 

med hänsyn till mottagare och situation. Den studerande ska även analysera eller 

producera texter inom olika genrer såsom fiktiva och icke-fiktiva, berättande, 

beskrivande, reflekterande, instruerande eller ställningstagande texter. Man behandlar 

även fortsättningsvis de teman som ingick i de obligatoriska kurserna, men ur ett globalt 

perspektiv (OPH, 2015a sid.115). 

 

4.19 Kurs 8: Muntlig kommunikation och påverkan (ej obligatorisk) 
Under kursens gång fördjupar den studerande sin förmåga att tala och förstå engelska, 

samt sin förmåga att bygga en dialog. Man lägger vikt på att den studerande ska öva sitt 

flyt i talad engelska inte minst vid muntlig produktion som kräver förberedelse. De teman 

som behandlas i denna kurs väljs från de obligatoriska kurserna utifrån de studerandes 

behov (OPH, 2015a sid.116).   
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5 Resultatredovisning och analys 
Analys av Skolsystem, Läroplaner och Kursplaner  

En stor skillnad mellan Finland och Sverige, gäller själva skolsystemet för 

gymnasialutbildning. I Finland har man gjort en uppdelning mellan gymnasiet och 

yrkesskolor. Detta betyder att när eleven gått ut grundskolan, kan hen välja att antingen 

läsa vidare i gymnasiet eller i en yrkesskola. Detta leder i sin tur till att gymnasierna i 

Finland i mångt och mycket är teoretiska, medan yrkesskolorna har en betydligt större 

andel praktiska kurser med direkt koppling till den valda linjen. För en yrkesexamen krävs 

det 180 kompetenspoäng, varav 145 är yrkesinriktade delar och de resterande 35 

kompetenspoängen är gemensamma examensdelar (studieinfo.fi). En yrkesutbildning ger 

eleven möjlighet att fortsätta läsa på yrkeshögskola eller på universitet i vissa fall. Denna 

uppdelning av skolor leder till att gymnasieutbildningen i Finland inte har en lika tydlig 

programuppdelning som den svenska gymnasieskolan. I Finland kan man istället välja att 

fördjupa sig i vissa teoretiska ämnen och gå en så kallad speciallinje. En elev som t.ex. 

väljer att gå en naturvetenskaplig linje, måste därför läsa ett visst antal fördjupade kurser 

i de relevanta ämnena för att få en sådan examen. Det är dock absolut inget krav att välja 

en linje överhuvudtaget i den finska gymnasieskolan. Man kan läsa de obligatoriska 

delarna och sedan välja fritt mellan de tillvalsämnen som finns och som man har 

behörighet till, för att nå upp till de 75 studiepoäng som krävs för en examen. Eleverna 

har även möjligheten att läsa så många poäng de vill utöver de 75 som krävs för en 

examen (oph.fi). 

  

I kontrast till det finska systemet har den svenska gymnasieskolan ingen uppdelning 

mellan gymnasium och yrkesskola, utan den studerande söker till en specifik linje på 

gymnasiet som kan vara antingen yrkesförberedande eller studieförberedande. Alla linjer 

har kurser som är obligatoriska just för den enskilda linjen och som alla elever, oavsett 

val av linje, måste läsa, till exempel engelska 5. Målet med de studieförberedande linjerna 

är att eleverna ska ha behörigheten att läsa vidare på universitetsnivå eller motsvarande. 

Målet med de yrkesförberedande linjerna är att de studerande ska ha möjlighet att utöva 

sitt valda yrke när studierna har avslutats, men också att de ska inneha de grundläggande 

behörigheterna för att läsa vidare efter gymnasiestudierna. Oavsett val av linje måste alla 
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elever klara av minst 2500 gymnasiepoäng för att få fullständiga gymnasiebetyg 

(Skolverket.se). 

   

5.1 Analys av läroplanerna 
I följande avsnitt kommer de två läroplanerna ur Sverige och Finland att analyseras. 

 

Det finns många likheter och skillnader mellan de två (finska, svenska) läroplanerna. En 

tydlig skillnad i de två skolsystemen är att man i Finland har möjlighet att läsa totalt 8 

kurser engelska varav 6 är obligatoriska (OPH, 2015a sid.114-116). I läroplanen står det 

också vad som bör tas upp i varje engelskkurs. I Sverige har man möjlighet att läsa totalt 

3 kurser engelska varav 2 är obligatoriska (Skolverket, 2011b). Sveriges läroplan 

specificerar även den vad som bör tas upp på varje kurs. Den totala studietiden (både 

obligatorisk och frivillig) för engelska på gymnasial nivå i de två länderna är dock ungefär 

densamma. 

   

Den finska gymnasieskolan delar upp läsåren i så kallade perioder. Dessa innefattar 6 

veckor och studier upp till 5 ämnen. När en period går mot sitt slut testas vanligtvis 

elevens kunskaper med någon form av prov i de ämnen hen läst under de sex veckorna. I 

den finska gymnasieskolan är alla kurser värda 1 studiepoäng, men de kan även läsas på 

så kallad halvfart. Då sträcker sig kursen över två perioder istället för en. Man har då 2 

lektioner i veckan i det ämnet. Detta betyder att i den finska gymnasieskolan kan man 

läsa engelska i till exempel 3 av 6 perioder under ett läsår, vilket betyder att eleven kan 

ha perioder under läsåret då hen inte läser engelska utan endast andra ämnen eller andra 

språk (oph.fi). I den svenska gymnasieskolan sträcker sig en kurs över en termin eller ett 

läsår. Engelskkurserna omfattar vanligtvis ett helt läsår. Antalet lektioner i veckan 

varierar kraftigt beroende på vilken linje eleven valt att gå, men den sammanlagda 

lektionstiden är densamma för alla linjer. I den svenska gymnasieskolan är de flesta kurser 

värda hundra studiepoäng men eleven kan också läsa kurser som är värda 50. Dessa kan 

ha lika många lektioner i veckan som en hundrapoängskurs men avslutas tidigare 

eftersom antalet lektionstimmar är mindre. Det finns även kurser som är värda 200 

studiepoäng och som sträcker sig över två läsår.  
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När man ställer läroplanerna från Sverige och Finland mot varandra ser man att de båda 

tar upp skolans värdegrund som första punkt, följt av skolans uppgift. Dessa två punkter 

i de två skilda läroplanerna skiljer sig inte nämnvärt från varandra innehållsmässigt. Båda 

syftar till att eleven ska bli en aktiv demokratisk medborgare med kommunikativa 

förmågor som är till hjälp i det arbetsliv och i det sociala sammanhang som väntar efter 

avslutade studier. Detta  för tankarna till Biestas teori om socialiseringsfunktionen, enligt 

vilken målet för skolan är att eleven ska bli en del av samhället och att värderingar som 

anses önskvärda förmedlas, medan icke önskvärda värderingar ifrågasätts (Lundholm, 

2016 sid.17). 

  

Följande två citat går att finna i den svenska respektive finska läroplanen. De fungerar 

som exempel på likartat innehåll med olika formuleringar. 

"Den ska främja elevens utveckling och lärande samt en livslång lust att lära." 

(Skolverket, 2011b sid.5) Svenska läroplanen.        

"Gymnasieutbildningen ska vägleda den studerande att göra upp framtidsplaner och 

sporra till livslångt lärande" (OPH, 2015a sid.12) Finska läroplanen. 

  

Innebörden av de två ovanstående citaten är i princip densamma, men som bör framgå 

finns det skillnader i formuleringen av den. I det svenska citatet använder man ordet 

"eleven" för att syfta på de individer som studerar på gymnasium, medan man i det finska 

citatet använder sig av "den studerande". Denna skillnad återkommer ofta i läroplanerna. 

Utöver den, ser man även en viss skillnad i hur man uttrycker att skolan ska uppmuntra 

eleverna att fortsätta lära hela livet. I det svenska citatet skriver man att man vill "främja" 

elevens "livslånga lust att lära", medan man i det finska citatet skriver att eleven ska 

"sporras" till "livslångt" lärande. Även om formuleringarna skiljer sig åt syftar de båda 

läroplanerna till samma sak, vilket är att skolan ska hjälpa eleven att vilja fortsätta lära 

även när gymnasiestudierna är över. Det ”livslånga lärandet” som beskrivs i båda 

läroplanerna är ett tydligt exempel på det Biesta (2006) benämner ”ett språk för lärande”. 

Den bakomliggande tanken genomsyrar de båda läroplanerna emedan de båda syftar till 

ett fokus på lärande snarare än på bildning. 
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En annan skillnad i formulering är att man i kapitlet ”Skolans uppdrag” i den svenska 

läroplanen ofta formulerar uppdragen genom att inleda med "eleven ska ges möjligheten 

att …" (Skolverket, 2011b). Denna formulering återkommer även i resterande delar av 

läroplanen samt i kursplanerna för engelska, när man talar om mål för 

gymnasieutbildningen. I den finska läroplanen finns det ett motsvarande sätt att formulera 

sig gällande mål för undervisningen och skolans uppdrag. Man börjar då formuleringen 

med "den studerande ska ..." (OPH, 2015a) för att därefter beskriva det mål som den 

studerande väntas uppfylla. Utöver dessa skillnader i formuleringar är stoffet i 

värdegrunden och skolans uppdrag, som redan nämnts, väldigt lika varandra.  

 

5.2 Analys av kursplanerna och engelskämnets syfte 
”Ämnets syfte” är en närmare förklaring av och anvisning om vad man ska uppnå under 

utbildningens gång. Denna del finns med i de båda ländernas styrdokument, men är 

utformad på olika sätt så som redan påvisats i litteraturgenomgången. Där de svenska 

styrdokumenten använder sig av en brödtext med titeln "Ämnets syfte" (Skolverket, 

2011b sid.53) för att sedan närmare förklara målsättningen, använder sig de finska 

styrdokumenten sig av en punktlista, med titeln "Mål för undervisningen" (OPH, 2015a 

sid.114). De båda styrdokumenten visar att en stor del av syftet är att utveckla elevernas 

kommunikativa kompetens. Med den termen avses att eleverna ska ges möjligheter att 

kommunicera på engelska både nationellt och internationellt. De båda styrdokumenten 

tar också upp reception som ett område eleverna ska utveckla. Reception betyder här 

exponering för målspråket i alla de former man kan tänkas stöta på, såväl både muntliga 

som skriftliga. Båda styrdokumenten tar också upp vikten av att använda sig av de 

resurser som omgivningen ger tillgång till exempel, aktuella eller lokala samhällsfrågor. 

I den svenska kursplanen nämns också kontakter, information och lärande (Skolverket, 

2011b sid.53). Att ta del av längre texter på engelska och tolka samt behandla innehållet 

är också något som de båda läroplanerna tar upp. 

 

Det finns förvisso också skillnader vad beträffar ämnets syfte, de två styrdokumenten 

emellan. En av dessa är att i den finska läroplanen nämns den kognitiva utvecklingen som 

något eleven ska utveckla. Den studerande ska "kunna planera sina språkstudier för 
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framtida behov, utvärdera hur de egna färdigheterna utvecklats och vidareutveckla dem" 

(OPH, 2015a sid.114). Den studerande ska också "bedöma huruvida de egna kunskaperna 

är tillräckliga för fortsatta studier" (OPH, 2015a sid.114). Två aspekter som istället endast 

tas upp i det svenska syftet för ämnet engelska är flerspråkighet och språkliga strategier. 

Undervisningen ska ge eleverna "möjligheten att utveckla flerspråkighet där kunskaper i 

olika språk samverkar och stödjer varandra" (Skolverket, 2011b sid.53). De språkliga 

strategier som menas och som undervisningen ska ge möjligheter att utveckla är sådana 

strategier som stödjer kommunikation och löser problem när språkkunskaperna inte 

räcker till.   

   

5.2.1 Centralt innehåll och teman i kursplanerna 
För att underlätta analysen av de olika kursplanerna kommer de att delas upp i 

obligatoriska och icke obligatoriska. Detta betyder att kurs 1, 2 och 3 ur den finska 

läroplanen kommer att jämföras med engelska 5 ur den svenska medan kurs 4, 5 och 6 i 

den finska läroplanen kommer att jämföras med engelska 6 i den svenska. Slutligen 

kommer de icke obligatoriska fördjupningskurserna 7 och 8 ur finska läroplanen att 

jämföras med den icke obligatoriska kursen engelska 7 ur den svenska läroplanen.  

 

5.3 Engelska 5 (Sverige) och kurs 1, 2 och 3 (Finland) 
Vad beträffar det centrala innehållet för de olika kurserna ser man en viss skillnad i hur 

man har valt att lägga upp texten. Den svenska läroplanen använder sig av punktlistor 

med överrubrikerna kommunikationens innehåll, reception och produktion och 

interaktion (Skolverket, 2011b) medan man i den finska använder sig av en kortare 

löpande text för att beskriva vilka teman och vilket innehåll som ska behandlas i varje 

kurs (OPH, 2015a). Trots denna skillnad, går det att avgöra vilka delar av den finska 

texten motsvarar underrubrikerna i den svenska kursplanen. Att man i den svenska 

kursplanen har delat in ämnet i de rubriker som nämns här ovan är något som kallas 

”avgränsning”. Linde förklarar (2012 sid.15) att man med hjälp av sådana avgränsningar 

ger en väldigt tydlig bild av vad som passar in i engelskundervisningen och, på samma 

gång, vad som inte hör hemma där. Genom att man utförligt har beskrivit vad 

engelskundervisningen ska innehålla, ger man mindre utrymme för annat innehåll än just 



   
 

37 
 

det som står i kursplanen. I de finska kursplanerna finns inte lika tydliga avgränsningar, 

utan man beskriver i bredare drag vad varje kurs ska behandla. På så sätt överlåter man 

mer av ansvaret för urvalet av undervisningsinnehåll till läraren. Man kan ändå hävda att 

det finns avgränsningar också i de finska kursplanerna. Istället för att dela in innehållet i 

olika rubriker, har man dock gjort tydliga avgränsningar när det gäller innehållet i varje 

kurs.  Nedan kommer exempel ur kursplanerna för engelska 5 (Sverige) och kurs 1, 2 och 

3 (Finland) som visar hur man har valt att beskriva motsvarande delar av undervisningen. 	

  

Kommunikationens innehåll i den svenska kursplanen för Engelska 5  

• Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; 

aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter 

och känslor; relationer och etiska frågor. 

• Innehåll och form i olika typer av fiktion. 

• Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och 

kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Engelska språkets utbredning och ställning i världen. (Skolverket, 2011b sid.54) 

 

De motsvarande delarna av de finska kursplanerna ser ut som följer:  

Kursens teman och situationer ska anknyta till studielivet, den ungas livsmiljö och behov 

av språkkunskap (kurs 1). (OPH, 2015a sid.116) 

Under kursen behandlas teman som anknyter till mänskliga relationer och i samband med 

dem även psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande (kurs 2). (OPH, 2015a sid.116) 

Kursens teman utgår från olika kulturella fenomen, engelskspråkiga medier och kreativ 

verksamhet (kurs 3). (OPH, 2015a sid.117) 

 

En sak som man med blotta ögat kan se är att textmängden i de både kursplanerna skiljer 

sig åt. I den svenska kursplanen skrivs det betydligt utförligare om de teman och det 

innehåll som ska tas upp under kursens gång. I de finska kursplanerna beskriver man dem 

mer översiktligt och med färre ord. En närmare titt på innehållet avslöjar dock att det finns 

många likheter mellan de två ländernas kursplaner. De tar båda upp vikten av att anknyta 

undervisningen till elevernas skolgång och livsmiljö. I kursplanen för kurs 2 (OPH, 2015a 

sid.116-117) i den finska kursplanen, beskrivs ämnen som har att göra med psykiskt, 
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fysiskt och socialt välbefinnande. I jämförelse är den svenska kursplanen mera specifik. 

Den nämner särskilda teman så som tankar, åsikter, känslor, och relationer (Skolverket, 

2011b sid.54).  

De två resterande underrubrikerna som finns i den svenska kursplanen är reception samt 

produktion och interaktion. Någon motsvarighet till dessa två underrubriker är svåra att 

återfinna i de finska kursplanerna. I den svenska kursplanen ges konkreta exempel på vad 

de texterna som behandlas ska ha för "karaktär". De ska vara "instruerande, berättande, 

sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande," 

(Skolverket, 2011b sid.55). I den finska kursplanen väljer man istället i 

introduktionsdelen för kursplanerna nämna att skriftlig kommunikation skall vara 

mångsidig (OPH, 2015a sid.118). I kurs 3 går man specifikt in på texter, men nämner där 

bara att det urval av stoff som behandlas ska representera språkliga drag som 

kännetecknar olika texter (OPH, 2015a sid.118). 

 

Det mönster man ser vid en jämförelse av de båda kursplanerna är att de finska tenderar 

att hantera teman och innehåll mer överskådligt, medan de svenska kursplanerna är mer 

detaljerade och ger konkreta exempel på vad man förväntas gå igenom under kursens 

gång. Att man har valt att lägga upp det på så pass skilda sätt kan ha att göra med hur de 

olika skolsystemen är uppbyggda. Den svenska läroplanen är tänkt att vara 

riksomfattande och fylla samma funktion för alla gymnasieskolor, medan den finska 

läroplanen ska fungera som en grund att utgå ifrån då varje enskild skola utformar sin 

egna skräddarsydda läroplan (OPH, 2015a sid.9). Göran Linde tar (2012 sid.16) upp ett 

exempel från USA där man i en delstat gjorde en gemensam läroplansreform. Det märktes 

då ganska snart att beroende på i vilket socialt upptagningsområde skolan var belägen, 

verkställdes och tolkades läroplanen olika. Detta tros bero på det enkla faktum att varje 

skola är olik den andra och att det i varje skola finns en egen ”skolkod”, det vill säga, ett 

eget sätt att tolka och verkställa läroplanen på och som är unik för varje skola (Linde, 

2012 sid.16). I Finland har man valt att kringgå olika tolkningar av en gemensam läroplan 

genom att ge ut gemensamma grunder för en läroplan. Utifrån grunder som 

utbildningsstyrelsen har fastlagt förväntas varje skola utforma en egen läroplan (OPH, 

2015a). I Sverige har man valt att inte göra så, utan man använder sig av en gemensam 

läroplan som gäller för samtliga skolor.  
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5.4 Engelska 6 (Sverige) och kurs 4, 5 och 6 (Finland). 
I analysen av dessa kursplaner återfinner man liknande skillnader, som tidigare vad 

beträffar valet av utformning. I den svenska kursplanen för engelska 6 är det centrala 

innehållet återigen uppdelat i tre underrubriker medan kursinnehållet för de finska 

engelskkurserna 4, 5 och 6 är beskrivet i en löpande text. Som nämnts i 

litteraturgenomgången, återkommer samma punkter som i engelska 5 i engelska 6, men 

det tillkommer även nya aspekter i form av nya punkter eller tillägg. Av den anledningen 

kommer endast de nya aspekterna i den svenska kursplanen för engelska 6 att behandlas. 

  

Under rubriken Kommunikationens innehåll nämns några nya punkter så som teman, 

motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur, författarskap och litterära epoker 

(Skolverket, 2011b sid.60). I övrigt har inte många punkter ändrats i från tidigare kurs. 

Under rubriken reception tar man upp texter som inte bara är instruerande utan också 

komplexa och formella (Skolverket, 2011b sid.60). Texterna skall fortfarande hantera 

samma teman som tidigare, men inkludera fler typer, t.ex. argumenterande, rapporterande 

och redogörande. Angående talat språk nämns nu också debatter, föredrag och intervjuer. 

Inom litteraturen arbetar man såväl med samtida som med äldre skönlitteratur. En större 

skillnad som man kan nämna är att man nu tar upp stilnivåer och deras påverkan på 

språket i olika sammanhang (Skolverket, 2011b sid.60). I kategorin Produktion och 

interaktion tillkommer en punkt som berör olika sätt att kommentera och föra 

anteckningar på när man lyssnar och läser framställningar från olika källor (Skolverket, 

2011b sid.61). De finska kursplanerna är inte utformade på samma sätt som den svenska 

kursplanen så samma underrubriker återfinns inte där, men i kurs 5 för den finska 

gymnasieskolan, står det att den ska fördjupa studentens förmåga att producera och tolka 

texter (OPH, 2015a sid.117). I både de svenska och finska kursplanerna nämns dessutom 

att eleven ska tränas i att vara källkritisk och kunna välja relevant information ur 

framställningar på engelska. I viss mån, kan man alltså se vissa likheter, men också 

skillnader mellan de två ländernas kursplaner. Medan de svenska kursplaneförfattarna 

väljer att lista specifika teman och områden som förväntas tas upp, föredrar deras finska 

kolleger att istället föreslå situationer som det är lämpligt att iscensätta så som debatter 

som tar upp samhälleliga fenomen eller händelser man som aktiv medborgare kan 

påverka. Detta är en tydlig skillnad mellan kursplanerna i de två länderna och som har en 
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nära koppling till frågor om till vilken grad läraren själv har möjlighet att tolka 

kursplanerna och välja material att använda i undervisningen. 

   

5.5 De icke-obligatoriska kurserna Engelska 7 (Sverige) och kurs 7 och 
8 (Finland) 

Dessa kurser är i hög grad studieförberedande. Här finns större skillnader mellan länderna 

än i de tidigare kursplanerna. I inledningen till kurserna 7 och 8 i Finland framgår det att 

dessa är till för att den studerande ska fördjupa sin förmåga att använda engelska i olika 

syften och att man i dem kan rikta in sig på antingen skriftligt eller muntligt arbetssätt 

(OPH, 2015a sid.117).  Studenten ska här få chansen att arbeta med tidigare kursers 

material i form av repetitionsövningar. I den finska kursplanen för kurs 8 (Finland) sägs 

det vidare att kursen främst ska betona muntlig produktion och att eleven ska förbättra 

sin förmåga att kunna tala engelska flytande i dialog men även för att hålla tal som 

studenten fått tid att förbereda (OPH, 2015a sid.118). Kursplanen för engelska 7 i Sverige 

är likadant utformad som de tidigare kursplanerna och är alltså indelad i samma tre 

rubriker som tidigare har tagits upp. Under dessa tillkommer nu med flera nya teman och 

områden som ska behandlas. Den svenska kursplanen går också den in på hur man gör 

anpassningar i språket i både muntlig och skriftlig produktion. Begrepp så som stilnivåer, 

stilistiska grepp, retoriska grepp och anpassningar är några av nytillskotten jämfört med 

tidigare kursplaner (Skolverket.se).  Den svenska kursplanen går även igenom potentiella 

roller som studenten kan tänkas behöva fylla i framtida samtal, så som att leda eller 

dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i 

arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet 

(Skolverket.se). Det finns alltså en viss likhet i de två ländernas kursplaner för de icke 

obligatoriska kurserna. Angående rubrikerna för de finska kurserna, som lyder hållbar 

livsstil (kurs 7 Finland) och muntlig kommunikation och påverkan (kurs 8 Finland) kan 

man konstatera att fokus i de icke-obligatoriska kurserna är snarlika de svenska (OPH, 

2015a sid.117-118). Inriktning är i de båda fallen på en engelska som de studerande 

kommer ha användning av i framtida yrkesval eller på situationer som kan uppstå i form 

av möten, seminarier, debatter, med mera.  
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5.6 Läroplanskoder 
Av de läroplanskoder som gås igenom i litteraturgenomgången är den moraliska koden 

den lättaste att hitta spår av i både de svenska och finska läroplanerna och kursplanerna, 

då båda har ett avsnitt om den värdegrund som skall förmedlas av skolan. De värderingar 

som tas upp är väldigt lika varandra de berör tolerans för andra och demokratiska 

värderingar, men i den finska läroplanen betonas i högre grad medborgarskap, dvs. hur 

man är en god medborgare som påverkar samhället. Det går att argumentera för att gott 

medborgarskap och att samhällslivet överhuvudtaget hör till den rationella 

läroplanskoden, eftersom gott medborgarskap och kännedom om hur man påverkar 

samhället är viktiga färdigheter för alla, men det hör inte nödvändigtvis ihop med någon 

form av yrkesutövning. Den rationella koden är dock framträdande i kursplanerna för 

båda länderna, då det tydligt framgår att eleverna ska lära sig en engelska som kommer 

att vara nyttig för deras framtida yrkesutövningar eller vidare studier. I den finska 

kursplanen är kurs 6 tillägnad förberedelser inför arbets- och studielivet, medan man i 

den svenska motsvarigheten tycks se programprofilering samt arbetslivet och studielivet 

som det centrala för innehållet i samtliga engelskkurser på gymnasiet för att förbereda 

eleverna inför framtiden. I de svenska och finska kursplanerna går nyttotänket från den 

rationella koden ofta ihop med det vetenskapliga tankesättet från den realistiska koden, 

då man ofta slår samman förberedelser inför yrkeslivet med förberedelser inför 

studielivet. Utöver att båda länder fäster vikt vid elevernas eventuella studieliv återfinns 

i de båda fallen också hänvisningar till vetenskap och vetenskapligt tänkande. I Finland 

är kurs 5 tillägnad vetenskapen, med fokus på vetenskapliga texter och på förmåga att 

kunna argumentera och diskutera utifrån en vetenskaplig grund. I de svenska 

kursplanerna finns vetenskapliga inslag i samtliga engelskkurser, från läsning av 

populärvetenskapliga texter till källkritik och teoretiska och komplexa ämnesområden 

med vetenskaplig karaktär. Den medborgerliga eller demokratiska läroplanskoden är 

enligt Linde (2012 sid.41) något paradoxal då tankesättet som ligger till bakgrund handlar 

om att man genom utbildning skyddar individen mot vidskepelse, indoktrinering, lögn 

och vanföreställningar, samtidigt som utbildning innebär en maktövning i den meningen 

att någon annan har valt ut vad undervisningen ska innehålla och vilka värderingar som 

ska förmedlas. I båda ländernas läroplaner framgår det tydligt att skolans uppdrag är att 

fostra aktiva medborgare och samhällsmedlemmar med demokratiska värderingar, som 
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efter skolan ska passa in i rådande samhällsnormer. I boken Basic principles of 

curriculum and instruction, går Tyler, R till och med så långt att han beskriver 

undervisning på följande sätt: ”Education is the process of changing the behaviour 

patterns of people”. (1969 sid.5-6) Detta synsätt på undervisning kan kopplas till den 

medborgerliga läroplanskoden.  

  

Styrdokumenten från Sverige och Finland skiljer sig väldigt lite åt innehållsmässigt. De 

egentliga skillnaderna mellan dem har att göra med hur man har valt att strukturera och 

lägga upp innehållet. I Sverige återfinner man samma innehåll i alla tre engelskkurser, 

men med stegrande svårighetsgrad. I Finland har man delat upp innehållet i flera olika 

kurser och ägnar sig åt några saker i taget istället för att ha återkommande inslag. För- 

och nackdelar med de olika sätten att strukturera engelskundervisningen kommer att 

diskuteras vidare i diskussionsdelen (avsnitt 8) av uppsatsen. 
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5.7 Enkätresultat 
Den enkätundersökning som gjordes var, som tidigare nämnts, avsedd att ta reda på 

lärares attityder till rådande läroplaner och kursplaner för ämnet engelska i Österbotten 

och Västerbotten, med fokus på styrdokumentens påverkan på de tre områden som 

nämndes i metoddelen av detta arbete, nämligen planering, undervisning och bedömning. 

Tre aktiva engelsklärare från Österbotten och två från Västerbotten ställde upp för att 

delta i enkäten. I efterhand kan vi dessvärre konstatera att den populationen var alltför 

liten för att tillåta några säkra slutsatser baserade på siffror, i synnerhet som spridningen 

av svaren inte tydde på att de skulle finnas någon skarp skiljelinje mellan de två länen. 

Därför kommer resultaten att analyseras i form av ett resonemang om attityder, utan att 

någon särskild vikt fästs vid siffror annat än i undantagsfall, om det finns något särskilt 

skäl att göra det. 

5.7.1  Planering  
Kursplanernas påverkan på innehållet i undervisningen  

Enkäten syftade till att ta reda på ifall lärarna i de två länen kände sig bundna, styrda eller 

hjälpta av kursplanerna i sin planering av undervisningen. Den första fråga som ställdes 

var Hur stor påverkan har kursplanerna på innehållet i din undervisning? 

Svarsalternativen gavs i form av en skala från ett till fem, där ett stod för inte alls och fem 

för väldigt stor. Inte särskilt oväntat, kryssade inga av deltagarna för alternativen ett eller 

två. Utbildade lärare i Finland och Sverige kan förväntas vara väl medvetna om sin roll 

som tjänstemän och därför också om vikten av att följa gällande styrmedel. Det faktum 

att endast en lärare kryssade för svarsalternativ fem, visar dock att tjänstemannarollen 

trots allt uppfattas innehålla ett visst manöverutrymme i form av inflytande över själva 

innehållet i undervisningen. Kurs- och läroplaner måste följas, men av svaren att döma, 

tycker deltagarna i enkäten ändå, med ett undantag, att de dokumenten inte detaljstyr 

sådant som har med den aspekten att göra. Den lärare som kryssade för alternativ fem är 

verksam i Västerbotten, vilket för tankarna till det faktum att svenska läroplaner har en 

tendens att vara mer detaljerade än de finska. Det är möjligt att den saken innebär att 

svenska lärare överlag uppfattar att de har mindre frihet att välja innehåll efter eget huvud 

än vad deras kolleger i Finland har. Enkätsvaren väcker frågan, men den här studien kan 

inte besvara den.  
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Kursplanernas användbarhet  

Fråga två – Hur användbar anser du att kursplanerna är i planeringen av din 

undervisning? – skulle också besvaras med hjälp av en skala från ett (inte alls 

användbara) till fem (väldigt användbara). Av de finska lärarna kryssade två för 

svarsalternativ tre, medan en enda femma återigen valdes av en av de svenska lärarna. 

Detta bekräftar det intryck fråga ett gav av att deltagarna var fullt medvetna om sin plikt 

som tjänstemän – i annat fall skulle någon av dem rimligen ha kryssat för alternativen ett 

eller två. Medan fråga ett kan sägas beröra i vilken mån lärare känner sig låsta av 

styrmedlen, är det intressant att notera att fråga två i stället tar upp en potentiellt positiv 

aspekt av samma dokument. Om lärare anser att kursplanerna är användbara vid 

planering, kan det ju knappast tolkas som att de känner sig låsta av dem i negativ 

bemärkelse. I det här fallet är den följdfråga som väcks huruvida de svenska lärarna som 

besvarade enkäten uppfattar detaljrikedomen i de svenska kursplanerna som något 

positivt. De två finska lärare som kryssade för svarsalternativ tre ansåg inte att 

kursplanerna var mer än måttligt användbara i arbetet med planering av undervisningen.  

Vikten av att konsultera kursplaner  

Den tredje frågan kan ses som en form av uppföljning av fråga ett och två, då den löd som 

följer: Hur ofta tycker du man borde konsultera kursplanerna vid planering av 

undervisning? De fem svarsalternativen omfattade denna gång skalan aldrig till alltid. 

Med tanke på hur man besvarade de två första frågorna, kan svaren på fråga tre ses som 

en bekräftelse, eftersom dessa fördelade sig exakt som svaren på fråga två. Med andra 

ord, ansåg samtliga deltagare att man måste konsultera kursplanerna, men två av de finska 

lärarna menade att detta inte behövde göras så värst ofta, medan övriga deltagare 

förespråkade flitig konsultation.  
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Personliga åsikter om kursplaner  

Fråga fyra skilde sig från de föregående på så sätt att den erbjöd fria svarsalternativ. 

Samtidigt kan man se den som ett sätt att se på fråga tre ur en ny och mera personlig 

synvinkel. Frågan var formulerad så här: Varför anser du att man borde/eller inte borde 

konsultera kursplaner? Endast två svar inkom. Det ena var från en av lärarna i Österbotten 

som svarade så här: ”Vi styrs av att vi ska se till att våra studerande ska klara sig bra i 

studentsexamensskrivningarna. Om vi vill att de ska ha goda möjligheter att få ett bra 

vitsord där, måste vi se till att vi följer kursplanerna” Det andra svaret kom från en av de 

västerbottniska lärarna, som avgav följande synpunkt: ”För egen del för att försäkra mig 

på att vi får mer alla delar som ska vara med och inte använder en massa tid till saker som 

i slutändan inte spelar någon roll och för att kunna motivera för eleverna varför de ska 

göra en viss sak”. En inte alltför vågad gissning är att det som ”i slutändan inte spelar 

någon roll” syftar på sådant som inte motsvarar gällande betygskriterier, vilket inte 

nödvändigtvis är detsamma som att det inte har någon relevans för ämnet engelska. I så 

fall, kan man konstatera att de båda lärarna som svarat var och en på sitt sätt uttrycker att 

det som styr deras undervisning är det som i ”slutändan spelar roll”, dvs. det som ska 

utgöra bedömningsunderlag inför betygssättningen. För Finlands del är 

studentexamensskrivningarna av avgörande betydelse för detta, men det är värt att 

påminna om att de nationella proven väger tungt i Sverige, till och med så tungt att röster 

har höjts för att protestera mot att de i alltför hög grad anses styra undervisningen. Vilken 

effekt den upplevda styrningen har på lärarna framgår inte riktigt ur enkätsvaren, men en 

artikel av Maria Erss (2018) om lärares egen frihetsuppfattning gör gällande att lärare 

från Finland generellt upplever stor autonomi i sitt yrke. I ljuset av det, kan man möjligen 

tolka svaret från den österbottniska läraren som ett uttryck för att hen i stort sett kan göra 

som hen vill så länge eleverna gör bra ifrån sig på studentskrivningarna.  

Bundenhet vid kursplanerna  

Fråga fem närmade sig ämnet yrkesmässig frihet på ett mera direkt sätt än fråga fyra: Till 

vilken grad känner du dig bunden till kursplanerna vid planering av din undervisning? 

Återigen var svarsalternativen arrangerade längs en femgradig skala, där alternativ ett 

stod för inte alls bunden och alternativ fem representerade svaret väldigt bunden. Ingen 

av de deltagande lärarna svarade att hen inte alls kände sig bunden till kursplanerna vid 
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planering, men i övrigt var det spridning bland svaren. De Österbottniska lärarna kryssade 

för alternativen två, tre och fyra, medan de svenska lärarna kan sägas ha lagt sig i varsin 

ytterkant, då den ena svarade med en tvåa och den andre med en femma. De svenska 

lärarnas svar påminner om en tvetydighet Bo Lundahl tar upp i sin bok Engelsk 

språkdidaktik (2009). Han påpekar där att ett syfte med utformningen av svenska 

kursplaner är att lärare ska ha friheten att själva bestämma hur de lägger upp sin 

undervisning, samtidigt som skollagen säger att undervisningen ska vara likvärdig, 

oavsett var i landet den bedrivs (Lundahl, 2009, sid.27). Det råder därför, enligt honom, 

en tvetydighet angående vilken frihet lärarna faktiskt har. Svaren på de tidigare 

enkätfrågorna överensstämmer med detta ifall man tolkar det som står i kursplanerna som 

anvisningar om hur man ska försäkra sig om att undervisningen är likvärdig i hela landet. 

En sådan tolkning är rimlig, eftersom det innehåll och de betygskriterier som ingår i den 

svenska kursplanen gäller för hela landet. Då detsamma kan sägas om finska 

förhållanden, är det inte givet att de österbottniska lärarna känner sig mindre styrda än 

sina svenska kolleger. Spridningen av enkätsvaren kan inte ge någon fingervisning om 

den saken.  

Skillnader mellan kursplanerna  

Den sista frågan under rubriken planering, fråga 6, gällde huruvida lärarna uppfattade att 

de enskilda kursplanerna på något tydligt sätt skiljer sig åt. Det är värt att påminna om att 

genomgången tidigare i denna uppsats visade att kursplanerna i de två länderna skiljer sig 

åt vad beträffar utformningen, i det avseendet att de finska är tydligt avgränsade från 

varandra och att varje kurs tar upp olika ämnen, medan de svenska kursplanerna bygger 

på varandra. Nya teman läggs där till efterhand och svårighetsgraden är stigande. 

Enkätfrågan var formulerad på följande sätt: Till vilken grad anser du att de individuella 

kursplanerna i engelska (dvs. kursplanerna för antingen engelska 5, 6 och 7 för Sverige, 

eller engelska 1-8 för Finland) skiljer sig från varandra? Svaren angavs återigen på en 

femgradig skala, där ett denna gång stod för ingen skillnad och alternativ fem för stor 

skillnad. Inte minst på grund av att två av lärarna från Österbotten avstod från att svara 

alls, blev utfallet i stort sett bara ett nytt frågetecken. Tyvärr fanns ingen möjlighet att 

följa upp med en fråga om varför frågan ansågs omöjlig att besvara.  
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5.7.2 Undervisning  
Innehåll  

Fyra av enkätfrågorna var direkt inriktade på undervisning och hade därför en mindre 

tydlig koppling till styrmedlen än de övriga, men berör naturligtvis lärarnas 

yrkesutövning på ett mycket konkret sätt, oavsett vilket förhållande de har till kurs- och 

ämnesplaner. Även den lärare som sällan konsulterar styrmedlen eller fäster någon större 

vikt vid dem måste ju ägna sig åt undervisning. Enkätfråga sju, som var den första frågan 

om undervisning löd: Vad anser du vara särskilt viktigt att få med i din undervisning? 

Nämn gärna flera saker. Som frågeformuleringen antyder fick lärarna här svara fritt, 

vilket de gjorde med följande formuleringar:  

Österbotten:  

”Muntlig och skriftlig kommunikation, utökning av ordförråd, kulturkännedom, läs- och 

hörförståelse, grammatik.”  

”Muntliga färdigheter.” 

 Västerbotten:  

”Variation av uppgifter. Flera uppgifter som övar/testar de fyra färdigheterna, dvs. flera 

skrivuppgifter, muntliga uppgifter, hörförståelse, olika typer av texter.”  

”Det är viktigt att öva ungefär lika mycket på alla fyra färdigheter. Realia och kultur. 

Dessutom är det ett plus om det också är roligt för både elever och lärare.”  

Med fortsatt reservation för att deltagarna var alltför få för att tillåta att några bestämda 

slutsatser dras av deras svar, kan man se en vag men ändå märkbar skillnad mellan 

Österbotten och Västerbotten i dessa svar. Svaren avspeglar förvisso en tydlig konsensus 

när det gäller vad som är centralt för undervisning i moderna språk. I svenska 

skolsammanhang benämns saken traditionellt i termer av de fyra färdigheterna (tala, 

lyssna, läsa, skriva) och numera, i det centrala innehållet med formuleringen 

kommunikation, reception, produktion och interaktion (Skolverket, 2011b, sid 54-55). I 

finska kursplaner, däremot, uttrycker man inte samma sak explicit.  
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Svaren ovan kan ses som självklarheter för främmandespråklärare och om man hade 

frågat samma fråga av någon som inte var insatt i ämnet hade nog svaret kunna se ganska 

lika ut.  

Den vaga skillnad som nämndes tidigare har snarare att göra med att de finska lärarnas 

svar håller sig strikt till färdigheter, medan deras kollegers svar har en dragning mot 

undervisningsformer och mängdträning, dvs. mot metodik. Det vore intressant att ställa 

uppföljningsfrågor just om det senare.  

 

Ansvar för lärande  

Enkätfråga åtta löd Hur mycket av ansvaret för elevernas lärande faller enligt dig på 

läraren respektive eleverna? Deltagarna fick återigen avge sina svar på en femgradig 

skala, där ett representerade 100% eleven och fem 100% läraren.  

En viss samstämmighet visade sig bland deltagarna i enkäten, då två av lärarna från 

Österbotten och en från Västerbotten svarade med en trea. Dessa lärare ansåg 

uppenbarligen att lärare och elever har lika stort ansvar när det gäller resultatet av 

undervisningen. Samtidigt är det intressant att notera att en av de finska lärarna valde 

svarsalternativ två, medan den kvarvarande deltagaren från Västerbotten kryssade för 

alternativ fyra. För att kunna dra någon slutsats av detta krävs en uppföljning, men 

skillnaden i inställning för onekligen tankarna till en uppfattning som ofta kommer till 

uttryck i svenska artiklar om den finska och den svenska skolan, nämligen att den förra 

är mera strikt och auktoritär än den svenska, vilket kanhända kan förstås som att mera 

ansvar för studieresultaten läggs på eleverna där än vad som anses vara fallet i Sverige. 

Förväntade studieresultat  

Den nionde enkätfrågan var formulerad på följande sätt: Till vilken grad anser du att 

förväntningarna på elevernas resultat enligt styrdokumenten är realistiska? De fem 

svarsalternativ som erbjöds sträckte sig från inte alls (ett på skalan) till väldigt realistiska 

(fem på skalan).  

Man kan till att börja med notera att de västerbottniska lärarna var helt överens med 

varandra om att förväntningarna på eleverna i Sverige är ganska realistiska. Båda 
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kryssade för svarsalternativ fyra. Endast en av deras kolleger från Österbotten hade en 

lika positiv syn på saken från sitt håll. Övriga två markerade svarsalternativ tre. Svaren 

är intressanta av flera skäl. Ett av dem är att betygskriterierna i Sverige tycks vara under 

ständig debatt liksom den stress som många elever drabbas av till följd av betygshets. Ett 

annat av dem är problemet med elever som inte lyckas uppnå målen. Ytterligare ett skäl 

är att de debattörer som framhåller det finska skolsystemet som överlägset det svenska 

inte så sällan menar att det bland annat beror på att det ställer högre krav på eleverna än 

den svenska skolan gör. Om de finska lärarna samtidigt anser att kraven är, om inte 

orealistiska, så måttligt realistiska, kan detta möjligen vara en bekräftelse på att de faktiskt 

är högre än dem som ställs i Sverige. Detta är nu inte något som på något sätt kan bekräftas 

eller dementeras av den här studien.  

Man kan också se svarsfördelningen i ett annat perspektiv. Enkäten begränsade sig, som 

bekant, till frågor om undervisning i engelska, som kan sägas vara den svenska skolans 

enda paradgren i internationella mätningar. Även om finska elever inte ligger långt efter, 

kan det kanske vara så att de generellt sett har svårare att uppnå lika goda resultat i ämnet 

engelska som sina svenska kamrater?  

Förväntningar på lärarna  

Fokus flyttades från förväntningar på eleverna till förväntningar på lärarna i enkätfråga 

tio: I vilken utsträckning är det möjligt för lärare att hinna med allt som, enligt 

styrdokumenten, förväntas ingå i undervisningen? Svarsskalan sträckte sig ånyo mellan 

ett (inte alls) och fem (väldigt möjligt). Spridningen bland svaren var total. Lärarna i 

Österbotten kryssade för alternativen 1, 2 och 4, medan de västerbottniska deltagarna 

valde alternativ 3 respektive 5. På sin höjd kan man kanske dra slutsatsen att upplevda 

förväntningar är något i högsta grad subjektivt och individuellt. Med tanke på att de 

svenska kursplanerna är betydligt mera detaljerade än de finska, skulle man ha kunnat 

förvänta sig att de västerbottniska lärarna skulle känna en starkare press än sina finska 

kolleger, men spridningen av svaren tyder alltså inte på att det var fallet.  
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5.7.3 Bedömning  
Användbarheten av kursplaner vid betygsättning  

Det tredje frågebatteriet närmade sig åter lärarens tjänstemannaroll, med sin inriktning på 

bedömning. Frågorna utformades för att ge en inblick i lärares tankar, åsikter och attityder 

till kursplanen och de gällande betygskriterierna som hjälpmedel för bedömning av 

elevers kunskaper i engelska. Syftet med frågorna var dock inte bara att ta reda på i vilken 

mån lärarna finner styrmedlen och betygskriterierna de har till sitt förfogande användbara, 

utan också att om möjligt skapa en uppfattning om andra faktorer eventuellt spelar in när 

de gör sina bedömningar.  

Fråga elva var formulerad så här: Hur användbara anser du att kursplanerna är i 

betygsättningen? Svarsalternativ ett, på den femgradiga skalan stod för inte alls 

användbar, medan svarsalternativ fem stod för väldigt användbar.  

Endast en deltagare från Österbotten var av uppfattningen att styrmedlen var mindre än 

måttligt användbar vid betygsättning, vilket hen markerade med en tvåa. Den lägsta 

markeringen i Västerbotten var en trea. I övrigt svarade deltagarna med en fyra. Då alla 

lärare, såväl i Finland som i Sverige, i strikt mening är bundna av styrmedlen och gällande 

betygskriterier när de gör sina bedömningar, man skulle kunna hävda att det är 

uppseendeväckande att inte alla deltagare i enkäten kryssade för svarsalternativ fem och 

att ingen enda faktiskt gjorde det. Då ingen uppföljningsfråga kunde ställas, återstår bara 

att spekulera om skälet, vilket kanske kan vara att lärare i båda länderna finner det mer 

eller mindre svårt att tolka betygskriterier, eller att de trots att de inte har några större 

svårigheter med det, brottas med de tvivel man som man som person kan drabbas av om 

man anser att vissa elever har uppvisat värdefulla kunskaper som av någon anledning inte 

täcks in av kriterierna. Kort sagt, skulle svaren i det här fallet kunna avspegla det faktum 

att lärare, trots att de är tjänstemän, också (i vissa fall) är människor.  

Graden av användning av kursplaner vid betygsättning  

Fråga tolv tog upp användning av kursplaner vid betygsättning från en annan vinkel är 

den föregående frågan: Vid bedömning, till vilken grad använder du dig av 

kursplanerna/betygskriterierna? Denna gång stod svarsalternativ ett på den femgradiga 

skalan för inte alls, medan svarsalternativ fem stod för hela tiden.  
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Rimligen borde svaren ha fördelat sig på exakt samma sätt som för fråga elva, men det 

var inte fallet. Båda lärarna i Västerbotten svarade med en fyra, medan kollegerna i 

Österbotten svarade med en tvåa, en fyra och en femma. Man kan kanske inte av detta 

dra slutsatsen att ett par av de lärare som tidigare avslöjade att de inte fann kursplanerna 

vara hundraprocentigt användbara vid betygsättning, fogade sig efter dem i högre grad än 

de egentligen ville, men vad man kan konstatera med säkerhet är att endast en deltagare i 

enkäten svarade med en femma på en fråga som alla i egenskap av tjänstemän borde ha 

besvarat på det sättet.  

Huruvida avsaknaden av femmor har att göra med själva utformningen av 

betygskriterierna i respektive land är en intressant fråga. Det är nämligen så, som tidigare 

har påpekats, att det finns skillnader mellan Sverige och Finland när det gäller den saken. 

Medan man i Sverige har att hålla sig till betygskriterier som har utformats efter det nya 

betygssystemet i läroplanen från 2011, som beskriver kunskapsnivåer och hur dessa ska 

passas in på en skala för betygen E, C och A, använder man sig i Finland av en av 

utbildningsstyrelsen modifierad version av GERS (den gemensamma europeiska 

referensramen för moderna språk) (OPH, 2015a, sid. 246-255). Fråga fjorton tar upp det 

senare, vilket är skälet till att den redovisas före svaren på fråga tretton, dvs. i direkt 

anslutning till den uppkomna frågan om betygskriterier. Tyvärr ingick det inte i enkäten 

någon fråga om svenska lärarnas åsikter om de betygskriterier som gäller i den svenska 

skolan, men det är viktigt att påpeka att språksynen i de svenska kursplanerna i mångt 

och mycket liknar GERS och att fråga fjorton därför inte kan betraktas som helt irrelevant 

ur svenska språklärares synvinkel. 

Användbarheten av GERS vid bedömning 

Den fjortonde frågan var formulerad på följande sätt: Till vilken grad är de gemensamma 

europeiska referensramarna för språk användbara vid bedömning av elevernas 

kunskaper? Svarsalternativen placerades i vanlig ordning på en femgradig skala, där ett 

representerade svaret inte alls och fem mycket användbara.  

Som redan nämnts har de finska betygskriterierna en tydligare koppling till GERS än de 

svenska, även om de är modifierade. Den saken beskrivs i den finska läroplanen i 

anslutning till betygskriterierna: ”Denna nivåskala är en i Finland utarbetad tillämpning 
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av de skalor som ingår i den Gemensamma europeiska referensramen för språk: lärande, 

undervisning och bedömning som utvecklats av Europarådet.” (OPH, 2015a, sid 246).  

Intressant nog, kryssade samtliga tre österbottniska lärare för svarsalternativ fyra på fråga 

fjorton, trots att meningarna var delade när det gällde frågorna elva och tolv. De finska 

lärare som gav lägre siffror som svar när det gällde användbarheten och graden av 

användning av gällande kursplaner, tycktes av allt att döma värdera GERS högre. Detta 

motsäger i så fall tanken om att det var betygskriterierna som sådana som låg bakom ett 

visst motstånd bland dem mot att använda styrmedlen vid betygssättning. Den ena läraren 

från Västerbotten kryssade för en trea, medan den andre inte besvarade fråga fjorton alls. 

Detta är föga förvånande. Även om GERS har ett tydligt inflytande över svenska 

kursplaner, är det troligen inte i sig ett dokument som aktualiseras särskilt ofta i vardagen 

i den svenska skolan. Därför är det fullt möjligt att svenska lärare inte anser sig ha någon 

särskild relation till det.  

Egna erfarenheter som grund för betygsättning  

Svaren på frågorna elva, tolv och fjorton ger vid handen att de deltagande lärarna 

åtminstone i viss mån måste basera sina bedömningar av elevernas kunskaper på något 

annat än styrmedel. Fråga tretton var avsedd att fånga upp den eventualiteten: Vid 

bedömning, till vilken grad förlitar du dig på egna erfarenheter (magkänsla)? 

Svarsalternativen på bedömningsskalan sträckte sig från ett (inte alls) till fem (hela tiden). 

Alla svar utom ett var antingen en fyra eller en femma, vilket naturligtvis tyder på att de 

deltagande lärarna i ganska stor utsträckning förlitar sig på sin egen erfarenhet när de 

sätter betyg. Något som kan ha inflytande över den saken är sannolikt hur länge man har 

varit yrkesverksam, men det går inte att utläsa ur enkäten ifall den aspekten spelade in. 

Den finska lärare som avvek från den övriga gruppen, kryssade för svarsalternativ två.  

Är och bör betygskriterierna vara riksomfattande?  

Två av frågorna i enkäten, frågorna 15 och 16, rörde de riksomfattande betygskriterier 

som lärare har att hålla sig till vid bedömning. Fråga 15 löd: Finns det riksomfattande 

betygskriterier för ämnet engelska i gymnasiet? Detta var en ja/nej-fråga som alltså endast 

erbjöd två svarsalternativ. Frågan kan kanske uppfattas som lite märklig, men 

anledningen till att den ställdes var att det de kunskapsnivåer som utbildningsstyrelsen 
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hämtat från GERS och har modifierat visserligen finns angivna i kursplanerna, men såvitt 

vi kunde utröna inte är kopplade till några anvisningar om vilken kunskapsnivå som 

motsvarar vilket vitsord. Därmed fanns det skäl att fråga sig om finska lärare ansåg att 

dessa kunskapsnivåer var att betrakta som riksomfattande betygskriterier. De existerande 

svenska betygskriterierna som tidigare beskrivits är mer tydligt utformade, bland annat i 

den meningen att de anger vilka kunskaper som hör ihop med vilka betyg. Samtliga lärare 

i Österbotten och i Västerbotten svarade att det fanns riksomfattande betygskriterier i 

respektive land, så det kan knappast vara tvivel om den saken som förklarar de 

tveksamheter som avspeglade sig i svaren på frågorna elva och tolv.  

Fråga sexton bestod av en uppföljning: Bör betygskriterier vara riksomfattande? Också 

detta var en ja/nej-fråga med endast två svarsalternativ. Fyra av deltagarna svarade ja på 

frågan, medan en av lärarna från Österbotten svarade nej. Detta kan på sin höjd ses som 

en påminnelse om att lärare, trots att de är tjänstemän som har att hålla sig till vissa 

yrkesmässiga krav, också är människor som kan hysa privata åsikter om skolan och 

skolsystemet.  

5.7.4 Tilläggsfrågor  
Behov av förändringar  

Enkäten avslutades med två öppna frågor, varav den ena (fråga 17) löd Finns det något 

du anser borde vara med i läroplanen eller som borde ändras på? Med anknytning till 

ämnet engelska, medan den andra (fråga 18) var formulerad så här: Finns det någonting 

du anser borde vara med eller som borde ändras i kursplanerna för engelska?  

Tyvärr blev resultatet magert. Fråga 17 resulterade endast i två svar från lärare i 

Österbotten. Det ena innehöll ett önskemål om att tillföra Shakespeare till 

ämnesinnehållet, medan det andra uttryckte en önskan om mer muntlig kommunikation 

och muntliga prov. Övriga lärare besvarade inte frågan. På den allra sista frågan svarade 

en lärare från Österbotten ”vet ej”, medan övriga inte svarade alls. Huruvida detta beror 

på att läroplaner och kursplaner i de båda länderna anses så detaljerade att inga tillägg 

eller förändringar behövs, kan man bara spekulera om. I efterhand framstår tyvärr de sista 

frågorna som i stort sett identiska med varandra, vilket kan ha bidragit till att det ansågs 

svårt att besvara dem.         
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6 Sammanfattande slutsatser 

6.1 Läroplansanalys – slutsatser 
 

Den första frågeställningen berör vilka skillnader och likheter det finns mellan den finska 

och den svenska läroplanen och mellan kursplanerna för engelska i respektive land. Efter 

analys av dessa dokument med hjälp av läroplanskoder (Linde 2012) och Biestas teorier 

om lärandespråk (Biesta 2006) är slutsatsen att det inte finns några signifikanta skillnader 

i stoffurvalet vare sig i kursplanerna för engelska eller i läroplanerna i de två länderna. 

De skillnader som har uppdagats under studiens gång berör främst formuleringar i 

styrdokumenten och hur man har valt att lägga upp innehållet i dem. Läroplanskoderna i 

läroplanerna och kursplanerna var desamma för de båda länderna, nämligen den 

realistiska, den moraliska, den rationella och den medborgerliga läroplanskoden. Dessa 

kommer till uttryck på olika sätt i de olika ländernas styrdokument, medan de värderingar 

och färdigheter som framhålls är likartade. I förhållande till hur man har valt att lägga upp 

läroplanen och kursplanen har båda länderna valt att formulera innehållet för varje kurs 

på ett sätt som ska ge läraren frihet att utforma sin undervisning som hen vill. Det som 

skiljer dokumenten åt är i vilken utsträckning man överlåter detta till den enskilde läraren. 

I Finland är kursplanerna sparsamt utformade, medan kursplanerna i Sverige är betydligt 

mer omfattande.   
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6.2 Enkätstudie – Lärarattityder 
Studiens andra frågeställning gällde västerbottniska och österbottniska engelsklärares 

attityder till de rådande styrdokumenten i respektive land. Genom den online-enkät som 

skickades ut till 5 lärare (2 från Västerbotten och 3 från Österbotten) väcktes följande 

tankar. Respondenterna verksamma i Österbotten som besvarade enkäten kände en viss 

avsaknad av muntlig kommunikation och muntliga prov, vilket också de västerbottniska 

respondenterna valde att lyfta fram. Respondenterna från de båda länderna ansåg att de 

förväntade studieresultaten för eleverna i engelska är realistiska, men uppfattningen om 

huruvida förväntningarna på lärare är realistiska varierade mellan respondenterna. 

Samtliga respondenter anser att läraren och eleven båda bär ansvaret för elevernas 

undervisning. Enkäten kunde inte besvara vilka aspekter som styrde eller vilka aspekter 

som lärarna ansåg som mest inflytelserika vid betygsättning, men resultaten visade 

meningsskillnader mellan respondenterna angående detta.  

 

6.3 Begränsningar  
Efter utförd enkätstudie kan man se att de frågor som ställdes inte besvarades, men istället 

väckte intressanta tankar som kan diskuteras. På grund av den lilla urvalsgruppen (2+3) 

är det svårt att generalisera svaren och resultaten bör ses som ett stickprov bland de lärare 

som är verksamma i Österbotten respektive Västerbotten. Att göra en intervjustudie 

istället för en enkätstudie hade gjort det möjligt att ställa följdfrågor. 

Enkätundersökningen fick istället bortfall då respondenterna lämnade frågor obesvarade. 

Det hade varit intressant att få veta varför några deltagare valde att inte besvara vissa 

frågor. På grund av bristfällande forskning beträffande läroplansanalysen framkom att de 

teorier som kunde användas främst var läroplansteorier med koppling till svenska och 

andra internationella läroplaner. Det finns forskning som syftar till att undersöka 

skillnader mellan de två ländernas skolsystem, men inte på läroplansnivå. Denna 

avsaknad av forskning är denna studies styrka, eftersom området hittills är outforskat.   
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7 Diskussion 
Den första frågeställningen gällande potentiella skillnader och likheter mellan de två 

ländernas läroplaner och kursplaner visar att det inte finns några signifikanta skillnader. 

Däremot visar studien flertalet likheter. I de båda läroplanerna finns spår av samma 

läroplanskoder som grund för stoffurvalet, vilket inte överensstämmer med antagandet 

baserat på pågående debatter om skillnader i skolresultat. Med tanke på att Finland enligt 

internationella mätningar presterar högre än Sverige i samtliga skolämnen exklusive 

engelska, var antagandet att det skulle finnas markanta skillnader mellan hur ämnet 

beskrivs i planerna för de olika kurserna. Innehållsmässigt ser styrdokumenten väldigt 

lika ut, vilket skulle kunna ha att göra med att Finland och Sverige som länder har 

liknande värderingar och kultur. En intressant aspekt är att båda länderna har formulerat 

kursplanerna på ett ”löst” sätt som ska ge skolan och läraren frihet i undervisningen samt 

skapa möjligheter för lokala lösningar (Lundahl, 2009). Det som skiljer dem åt i det 

avseendet är att man i Sverige också har att beakta skollagen som säger att all 

undervisning ska vara likvärdig oavsett var i landet skolan ligger (Lundahl, 2009). Detta, 

i kombination med att alla elever i Sverige kontinuerligt testas genom nationella prov, 

kan man anta att eventuella lokala lösningar inte förekommer eftersom alla skolor måste 

fokusera på de färdigheter som testas av de nationella proven. På samma sätt som man i 

Sverige har för avsikt att lämna utrymme för lokala lösningar, har man i Finland en uttalad 

vilja att åstadkomma något liknande. Skillnaden ligger i att varje skola i Finland förväntas 

formulera en egen läroplan och på så sätt komma fram till lokala lösningar. Vidare testas 

inte eleverna i nationella prov i den finska skolan. Istället testas eleverna genom de 

studentskrivningar som eleverna skriver i slutet av sin gymnasietid. Resultaten av dessa 

påverkar inte slutbetygen på de olika kurserna. Studentskrivningar fungerar snarare som 

slutprov. 

 

Studien som syftade till att få klarhet i lärares attityder till styrdokumenten resulterade i 

en rad nya outforskade områden. Angående området bedömning visar denna studie på att 

det finns riksomfattande betygskriterier såväl i Sverige som i Finland. Orsaken till att just 

denna blev intressant, är att det till en början för Finlands del inte tyckts finnas något man 

skulle kunna kalla riksomfattande betygskriterier, jämförbart med de betygskriterier som 

gäller i den svenska skolan. De tre respondenterna som var verksamma i Österbotten 
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ansåg att de tillämpade kunskapsnivåerna utformade på basis av GERS är riksomfattande 

betygskriterier. Däremot framkom det inte ifall det finns någon form av 

omvandlingsprincip eller modell för hur man som lärare i Finland går till väga när man 

ska omvandla kunskapsnivåerna till betyg. Det enda tecken på något sådant som framkom 

var att kunskapsnivån B2.1 motsvarar en 8 i den finska betygskalan. Frågan kvarstår ifall 

skolorna själv utformar någon form av omvandlingsstrategi eller om detta är något som 

lärs ut i lärarutbildningen.  

 

Ett av resultateten av denna studie, gällande undervisning var att respondenterna från de 

två länderna var ense om att de förväntade studieresultaten är realistiska och att ansvaret 

för elevers lärande ligger ungefär lika mycket på läraren som på eleven. Skillnader fanns 

istället angående om det är realistiska förväntningar som ställs på läraren beträffande vad 

som ska tas med i undervisningen. Svaren bland respondenterna var spridda från inte alls 

till väldigt realistiska. Vilket i sig inte kan ge svar på ifall så är fallet för hela respektive 

land, men det visar på en potentiell skillnad som också väcker intresset om hur frågan 

skulle besvaras på en större skala. I studien framkom det att det fanns en koppling till 

GERS i de båda ländernas läroplaner, men man ansåg den vara allra tydligast i den finska 

läroplanen, eftersom de finska betygskriterierna som används sägs explicit vara 

utformade utifrån kunskapsnivåerna i GERS. Några didaktiska implikationer kan denna 

studie inte ge, men den ger en antydan om att engelskundervisningen i de två länderna 

kan anses som likvärdiga. Resultaten för de båda länderna i internationella mätningar av 

engelskkunskaper styrker den uppfattningen. 

 

De båda läroplanerna som undersöktes lät lärarna själv välja hur de jobbar med teman 

och färdigheter som nämns i kursplanerna. Något som respondenter från båda länderna 

lyfte fram i undersökningen var en önskan om mer övning på muntliga färdigheter. I 

Österbotten ville även en av respondenterna se muntliga prov. Eftersom de båda 

läroplanerna syftar till att öka elevernas kommunikativa kompetens borde detta vara 

något som lärare lägger större vikt vid och som kanske även borde vara tydligare än det 

är i läroplanerna.  
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8 Vidare forskning 
Forskning om lärarutbildningens, studentskrivningarnas och de nationella provens 

påverkan på engelskundervisningen skulle kunna vara av intresse och möjligen ge mera 

signifikanta resultat än den studie vi gjort. Det skulle även vara intressant att göra en 

attitydundersökning mellan de två länderna på en större skala och med en utförligare och 

mer målinriktad enkät. Eventuellt skulle en sådan undersökning kunna göras i samband 

med en observationsstudie av engelskundervisning i de två länderna. I ämnet engelska 

råder det inga större resultatmässiga skillnader mellan Finland och Sverige. Det vore dock 

intressant att undersöka andra ämnen där det råder en större diskrepans mellan ländernas 

resultat för att se vad det finns för skillnader och likheter i förhållande till kursplanerna i 

de ämnena.       
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10 Bilagor 
I den första spalten finner man numret på frågan och hur den besvaras, i den andra spalten 

finner man hur frågan är formulerad och i den tredje spalten finner man syftet med frågan. 

 Tabell 1.1 Enkätfrågor 

Fråga/svarsalternativ Formulering Syfte 

Fråga 1 

Linjär skala 1-5 

Hur stor påverkan har 

kursplanerna på innehållet 

av din undervisning? 

 

Frågan syftar till att se 

huruvida lärarna känner 

sig styrda av 

kursplanerna vid 

planering av sin 

undervisning. 

Fråga 2 

Linjär skala 1-5 

Hur användbar anser du 

att kursplanerna är i 

planeringen av din 

undervisning? 

 

Frågan syftar till att se 

huruvida lärarna känner 

sig hjälpta av 

kursplanerna vid 

planering av sin 

undervisning istället för 

styrda. 

Fråga 3 

Linjär skala 1-5 

Hur ofta tycker du man 

borde konsultera 

kursplanerna vid planering 

av undervisning? 

Oavsett om läraren 

känner sig styrd eller 

hjälpt av kursplanerna, 

vill vi i denna fråga få 

fram lärarnas inställning 

till konsultation av 

kursplanerna.  
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Fråga 4 

Kortsvar 

Varför anser du man 

borde/ eller inte borde 

konsultera kursplanerna? 

Anser läraren att 

kursplanerna är 

relevanta vid planering? 

Motivering. 

Fråga 5 

Linjär skala 1-5 

Till vilken grad är GERS 

användbara vid bedömning 

av elevernas kunskaper? 

Denna fråga syftar till 

att se huruvida lärare 

utgår från GERS vid 

bedömning. 

Fråga 6 

Linjär skala 1-5 

Hur användbar anser du 

att kursplanen är i 

betygsättningen? 

Denna fråga syftar till 

att se huruvida lärare 

utgår från kursplanen 

vid bedömning. 

Fråga 7 

Linjär skala 1-5 

Vid bedömning, till vilken 

grad använder du dig av 

kursplanerna/betygskriteri

erna?  

Frågan syftar till att ta 

reda på ifall läraren 

utgår mera från 

kursplanerna eller 

betygskriterierna 

Fråga 8 

Linjär skala 1-5 

Vid bedömning, till vilken 

grad förlitar du dig på 

egna erfarenheter 

(magkänsla)? 

Anser läraren använda 

sig av egna erfarenheter 

vid bedömning. 

Fråga 9 

Ja/Nej 

Finns det riksomfattande 

betygskriterier för ämnet 

engelska i gymnasiet? 

Frågan syftar till att få 

läraren i rätt 

sinnesstämning för 

följande fråga 

Fråga 10 

Ja/Nej 

Bör betygskriterier vara 

riksomfattande? 

Anser läraren att 

betygskriterierna ska 

vara lika för alla. 
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Fråga 11 

Linjär skala 1-5 

Till vilken grad känner du 

dig bunden till 

kursplanerna vid planering 

av din undervisning? 

Frågan syftar till att se 

huruvida läraren känner 

att det finns plats för 

egna idéer i planering av 

undervisning.  

Fråga 12 

Kortsvar 

Vad anser du vara särskilt 

viktigt att få med i din 

undervisning? Nämn gärna 

flera saker? 

Här ville vi se vilka 

teman eller färdigheter 

lärarna tyckte var 

särskilt viktiga att ha 

med enligt sig själva.  

Fråga 13 

Linjär skala 1-5 

Till vilken grad anser du att 

de individuella kursplanerna i 

engelska (dvs. kursplanerna 

för antingen 5, 6 och 7 för 

Sverige, eller engelska 1-8 för 

Finland) skiljer sig från 

varandra? 

Frågan syftar till att se 

ifall lärarna uppfattar en 

distinkt skillnad mellan 

de individuella 

kursplanerna i sitt egna 

land. 

 

Fråga 14 

Linjär skala 1-5 

 1 = elevernas ansvar 

5 = lärarens ansvar 

Hur mycket av ansvaret för 

elevernas lärande faller, 

enligt dig, på läraren 

respektive eleverna?  

Frågan syftar till att 

härleda eventuella 

skillnader i attityder till 

elevernas lärande och 

vem som bär det mesta 

av ansvaret. 

Fråga 15 

Linjär skala 1-5 

Till vilken grad anser du att 

förväntningarna på 

elevernas resultat enligt 

styrdokumenten är 

realistiska? 

Anser läraren att 

styrdokumenten ställer 

realistiska krav på 

elevernas kunskaper. 
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Fråga 16 

Linjär skala 1-5 

I vilken utsträckning är det 

möjligt för lärare att hinna 

med allt som enligt 

styrdokumenten, förväntas 

ingå i undervisningen. 

Anser läraren att 

styrdokumenten ställer 

realistiska krav på vad 

som skall hinnas med i 

undervisningen. 

Fråga 17 

Kortsvar 

Finns det någonting som 

du anser borde vara med i 

läroplanen som borde 

ändras på? Med 

anknytning till ämnet 

engelska. 

Frågan är till för att se 

ifall läraren under 

enkätens gång kommit 

på någonting hen anser 

vara av särskild vikt. 

Fråga 18 

Kortsvar 

Finns det någonting du 

anser borde vara med eller 

som borde ändras i 

kursplanerna för engelska? 

Frågan är till för att se 

ifall läraren under 

enkätens gång kommit 

på någonting hen anser 

vara av särskild vikt. 

 


