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Abstract 
Titel: 40 år av engelska kursplaner 

Datum: 2008-01-07 

Författare: Jonas Flodin 

Handledare: Dr. Harriet Sharp 

Examinator: Kenneth Awebro 

___________________________________________________________________________ 

 

Det övergripande syftet med detta arbete var att undersöka hur kursplanen för engelska i 

grundskolan har förändrats under perioden 1962 till 2000. Undersökningen syftar således till 

att kartlägga kursplanernas utveckling av engelskämnet ur ett historiskt perspektiv. Denna 

uppsats har med utgångspunkt från en komparativ textanalysmetod undersökt hur 

kursplanerna i läroplanerna från 1962, 1969, 1980, 1994 och kursplaner 2000, den reviderade 

kursplanen från 1994 skiljer sig från varandra rörande beskrivningarna för de grundläggande 

kunskapsområdena ”höra”, ”tala”, ”läsa”, ”skriva”. Centralt för analysen har varit att försöka 

klargöra den kunskapssyn som framträder i kursplanerna och de språkvetenskapliga teorier 

som influerat deras utformning.  Vilken kunskapssyn framträder i kursplanerna?  

 Undersökningens resultat visar att kursplanerna reflekterar skolans strävan att följa 

samhällsutvecklingen och rådande pedagogiska strömningar. Under de gångna fyrtio åren har 

kursplanerna i engelska genomgått tydliga förändringar. 

 

The main purpose of this essay was to examine in which way the course plan in English has 

changed during the past 40 years, from 1962 to 2000. The survey aims to chart the 

development of the English course plans from a historical perspective. This essay has its 

starting point in a comparative analysis and analyzed how the course plans from 1962, 1969, 

1980, 1994 and 2000 (the revised course plan from 1994) differ in the basic areas “hear”, 

“speak”, “read”, “listen”. The essential issue of the analysis is to elucidate the cognitive 

approach which is presented in the course plans.  

 The result of the analysis shows that the course plans reflect the school’s endeavor to 

adapt to the changes in society, and to contemporary pedagogical currents. During the last 40 

years, the course plans have gone through legible changes. 

 
Nyckelord: kursplan, läroplan, kunskapssyn, läsa, skriva, höra, tala, Lgr, Lpo.
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1 Inledning  
Ungefär en miljard människor studerar idag engelska i olika sammanhang. Engelska är det 

viktigaste kommunikationsspråket inom en mängd områden som vetenskap, handel- och 

företagande, populärkultur och turism1. Engelskans väg in i den svenska skolan har dock varit 

lång och krokig. Engelskan infördes som ämne i skolan 1946, och sedan dess har Sverige växt 

till ett mångkulturellt land med nya traditioner och nya kulturella mönster.  
 En läroplan är ett politiskt dokument som fastställs av Sveriges riksdag.  Framför allt är 

läroplanen en guide för skolan att utforma sin verksamhet efter. I Läroplanen beskrivs 

samhällets övergripande värderingar vad gäller samhällssyn, människosyn och kunskapssyn2 

och det är fastslaget i läroplanen att skolan har en uppgift att ”förankra de grundläggande 

värden som vårt samhällsliv vilar på”.3   
 Kursplanerna är de delar av läroplanen som behandlar de olika ämnena eller ”kurserna” 

och deras innehåll omfattar hela grundskolan. Kursplanerna tjänar som riktlinjer för vad 

läraren ska ta upp i sin undervisning. Kursplaner är till viss del bindande i den mening att 

läraren är skyldig att ta upp de moment som anges i kursplanerna, men, läraren har friheten att 

lägga upp undervisningen på det sätt han/hon finner lämpligast.  

 

2 Syfte och Frågeställning  
Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur kursplanen för engelska i 

grundskolan har förändrats sedan den första läroplanen instiftades 1962. Undersökningen 

syftar således till att kartlägga kursplanernas utveckling av engelskämnet ur ett historiskt 

perspektiv. Kursplanerna som kommer beröras är de fem som har varit verksamma sedan 

Sverige fick en nationell läroplan för grundskolan (Lgr) på 1960-talet, fram till den som 

infördes 2000 och är verksam än idag; Kursplaner 2000.  Sammanlagt kommer fem 

kursplaner i engelska att undersökas. Analysen kommer främst ske utifrån kursplanens 

anvisningar för kunskapsmomenten ”höra”, ”tala”, ”läsa” och ”skriva”. 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Nationell utredning av skolan 2003 s. 18 
2 Normell 2002 s. 74 
3 LPo94 s. 1 
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Mer specifikt kommer undersökningen söka svar på följande forskningsfrågor: 
 

   I vilket sammanhang förekommer de olika kursplanerna och vad föranledde 
förändringarna som resulterade i den nya läroplanen? 

 

   Hur skiljer sig kursplanernas innehåll från varandra rent formellt inom anvisningarna 
för de grundläggande färdigheterna ”höra”, ”tala”, ”läsa” och ”skriva”? 

 

   Vilken kunskapssyn framträder i kursplanerna? Vilken eller vilka språkvetenskapliga 
teorier har influerat kursplanernas utformning?  

 

 

3 Material och metod 

Materialet till denna undersökning består av fem kursplaner i engelska för grundskolan. Fyra 

av kursplanerna benämns utifrån den läroplan (Lgr respektive Lpo) de tillhör. Den femte 

kursplanen Kursplan 2000 utgör en reviderad version av kursplanen tillhörande läroplanen 

från 1994 (Lpo94).  I denna undersökning användes följande beteckningar till att hänvisa till 

kursplanerna.  

1.   Lgr62 - 1962 
2. Lgr69 - 1969 
3. Lgr80 - 1980 
4. Lpo94 - 1994 
5. Kursplan 2000 

 

Gemensamt för kursplanerna är att kategorierna ”höra”, ”läsa”, ”tala” och ”skriva” ingår som 

så kallade grundläggande språkfärdigheter4. Dessa färdigheter är de som undervisningen ska 

utgå ifrån, dvs. eleven ska både kunna förstå talad och skriven engelska, samt själv kunna 

uttrycka sig i tal och skrift.  

 Denna undersökning kommer att lyfta fram skillnaderna kursplanerna emellan genom 

att tillämpa en komparativ textanalytisk metod. Den komparativa metoden går ut på att med 

utgångspunkt från två eller flera texter jämföra likheter och skillnader. Den komparativa 

metoden är vald eftersom den är specifikt utformad för att jämföra texter och den är därmed 

väl lämpad till att analysera kursplanerna i kontrast till varandra.  

 Analysen har hämtat influenser från Hellspongs redogörelse för den komparativa 

analysen5 och utgår därmed från följande steg som är direkt kopplade till undersökningens 

specifika forskningsfrågor: 
 

                                                   
4 Utvärdering av skolan 1995 s. 7 
5 Hellspong 2001 s.78-81 
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 Sammanhang 
 Innehåll 
 Kunskapssyn 

 

De fem kursplanerna kommer att analyseras och jämföras i diakronisk ordning. Det vill säga, 

först kommer Lgr62 att jämföras med Lgr69, därefter kommer Lgr69 jämföras med Lgr80, 

och därpå Lgr80 med de två kursplaner tillhörande Lpo94. I och med att analysen av Lgr80 

och Lpo94/kursplaner 2000, jämför tre kursplaner är denna del mer omfattande. Noteras bör 

att det vid jämförelserna av kursplanerna är nödvändigt att i viss utsträckning repetera vissa 

gjorda iakttagelser. Detta är en strategi vald för att göra det lättare för läsaren att följa 

kursplanernas utveckling. Hur kursplanerna förändrats under den undersökta tidsperioden 

presenteras löpande i analys- och resultatkapitlet. Därefter följer i kapitel fem en kortfattad 

sammanfattning av undersökningens resultat, 

 Det bör påpekas att eftersom kursplanernas form och omfång förändrats under den 

tidsperiod undersökningen gäller har detta följaktligen resulterat i att analysen och 

jämförelserna kursplanerna emellan bitvis har en något annorlunda utformning. Gemensamt 

för all analys är dock att fokus ligger på kunskapsområdena ”läsa”, ”höra”, ”tala” och 

”skriva”. I denna undersökning har de fem kursplanerna jämförts och analyserats mening för 

mening i syfte att på ett systematiskt sätt uppdaga såväl små som stora förändringar. De 

förändringar som sedan valts ut för behandling i uppsatsen är de som faller inom ramen för 

syftet med denna uppsats. 

 Noteras bör även till sist, att det i vissa komparativa textundersökningar ingår ett 

delmoment som analyserar texternas stil, till exempel om texterna är abstrakta eller konkreta, 

formella eller informella, och andra språkligt orienterade områden som berör texternas yttre 

egenskaper. Eftersom denna undersökning går ut på att jämföra kursplanernas innehåll, 

kommer texternas stil ej att analyseras i denna undersökning. 

 

3.1.1 Bakgrund 
Engelskan infördes som tillvalsämne i svenska statliga s.k. ”läroverk” 1807. 6 Engelskan hade 

då låg status och saknade den utbredning språket har idag. Samtidigt med engelskan infördes 

även tyskan. De dominerande språken under denna tid var latin, franska och grekiskan, språk 

med anor i den kyrkliga skolan. Genom att behärska ett eller flera av dessa språk visade man 

att man hade genomgått en högre utbildning av något slag, och att man tillhörde den kulturella 

                                                   
6 Johansson 2004 
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och vetenskapliga eliten i samhället. Innan hade undervisningen av främmande språk bedrivits 

av så kallade ”språkmästare”, men togs så småningom över av akademiker. 
 
1903 och 1904 inrättas de första engelska universitetsinstitutionerna i Sverige, då i Lund och 

Uppsala. Tyskan var fortfarande dominerande, både i kulturella och vetenskapliga 

sammanhang, men främst på grund av den handel som Sverige bedrivit med Tyskland. 

 Inte förrän på 1920-talet ansåg skolkommissionen att engelskan hade uppnått samma 

kulturella status som tyskan och franskan, och de beskrev då engelskan som ett världsspråk.  

I skolan präglades 1920-talet av en tvist mellan engelskan och tyskan som första främmande 

språk. Engelskan betraktades nu som ett bildningsämne, och allt fler svenskar kom nu i 

kontakt med engelska genom media och arbetslivet. Trots detta behöll skolorna, med vissa 

undantag, tyskan som första främmande språk7. I samband med andra världskrigets början 

restes frågan om ett skifte i främmandespråkundervisningen igen, uppfattningen var att det 

behövdes en breddad språkundervisning. Engelskan uppfattades som allas språk, ett språk 

som var till nytta i arbetslivet. Engelskan var det språk som inte bara var ämnat för eliten, 

utan till alla skolelever för framtiden.   

 Efter andra världskriget fick tyskan ta emot hård kritik, till fördel för engelskan som 

fortsatte att växa sig starkare. En del hävdade att tyskan skulle bort eftersom det var det ”forna 

herrefolkets tungomål”8, och många kopplade tyskan negativt till nazismen. Vid denna punkt i 

historien räknades engelskan som det största internationella språket.  

De praktiska och kulturella aspekterna var övervägande till engelskans fördel och 

höstterminen 1946 började man införa engelska som första främmande språk i några skolor 

och 1950 hade i stort sett alla skolor infört engelska som första främmande språk. Från och 

med införandet av Grundskolan blev engelskan obligatorisk, och tyskan och franskan lästes 

som tillval. Idag är engelskans ställning som första främmande språk i svenska skolan ohotad; 

engelskan är ett obligatoriskt så kallat kärnämne med nationella prov i årskurs fem och nio.  
 

 

 

 

 
                                                   
7 Ibid. 
8 Ibid. 



9 
 

4. Analys och resultatredovisning 
 

4.1 Lgr 62 och Lgr69 
I detta kapitel följer en förklaring till sammanhanget för läroplanerna Lgr62 och Lgr69, dvs. 

vilka politiska och samhälleliga företeelser som förekommer i samband med läroplanerna. 

Efteråt kommer det en analys av kursplanens innehåll mellan de fyra grundläggande 

färdigheterna; ”höra”, ”tala”, ”läsa” och ”skriva”. Till sist görs en koppling till den 

kunskapssyn som rådde under tiden som dessa läroplaner/kursplaner var verksamma.   

 

4.1.1  Sammanhang  
1962 trädde Läroplanen för grundskolan (Lgr62) i kraft samtidigt som en ny svensk skollag. 

Syftet med att inrätta en speciell läroplan var att den skulle tjäna som en länk mellan 

skolpolitikerna och skolan och, tillsammans med andra medel, skulle (och ska fortfarande) 

läroplanen ” via läraren styra skolans inriktning på av statsmakterna fastställda mål”9.  

 I Lgr62 finner man detaljerade anvisningar för hur lärare ”skall” undervisa såväl som 

hur de ”bör” handla i vissa situationer. Dock påpekas det att det inte är lämpligt att i detalj 

precisera vad som ska karaktärisera skolans arbete10  vilket troligtvis förklarar varför man inte 

har ännu mer specificerade anvisningar. Lgr62 beskriver vidare kursplanerna som ”riktlinjer” 

och som sådana innehåller de ej detaljanvisningar. Kursplanen i engelska, till exempel utgår 

ifrån att språkinlärningen bör präglas av en bred och allmän språkförmåga snarare än 

specifika färdigheter. Läroplanen och dess kursplaner är med andra ord uttryckta på ett så pass 

öppet sätt så att alla lärare och elever ska kunna arbeta utefter dem11. 

 Endast sju år senare, 1969, utkom en ny, reviderad version av Lgr62. Ett av de största 

skälen till att en ny läroplan gavs ut efter så pass kort tid var att lärarna efterfrågade mer 

konkretion12.  Jämfört med den stora reform som låg till grund för Lgr62 innebar Lgr69 

endast en smärre förändring.  Den största skillnaden mellan de två läroplanerna var att 

linjefördelningen i årskurs nio försvann. I riksdagens beslut om den nya läroplanen kallades 

inte ändringarna för en ”reform” utan betecknades enbart som en ”revision av gällande 

läroplan”13.  

                                                   
9 Lundgren, Svingby, Wallin 1981 s. 15, 19 
10 Lgr62 s.13f 
11 Skolverket, Kommentarer till grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000. Upplaga 1 s. 45  
12 Skolöverstyrelsen, Undervisning i främmande språk, Kommentarmaterial Lgr80, 1990 s. 23 
13 Marklund 1980 s. 3 
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I samband med införandet av Lgr 69 utgavs även supplement i de olika ämnena, vars syfte var 

att komplettera kursplanerna som nu genomgått en hel del förändringar. Supplementen 

innehåller kompletterande anvisningar, och dessutom konkreta lektionsupplägg, övningar och 

kommentarer till undervisningen. Dessutom omnämns att supplementdelarna ska uppdateras 

och revideras i enlighet med ny språkliga rön. Införandet av supplementdelarna var motiverat 

av praktiskt skäl: istället för att vid behov omarbeta hela läroplanen kunde man nu istället ge 

ut reviderade supplement. 

 

4.1.2  Innehåll 
Både Lgr62 och Lgr69 är uppdelade i fem övergripande delar. De är:  
 

1. Mål och riktlinjer 
2. Allmänna anvisningar för skolans verksamhet 
3. Timplaner 
4. Kursplaner med anvisningar och kommentarer 
5. Bilagor (t ex förklaringar av förkortningar och diverse formulär för bl.a. 

kursplanering) samt sakregister.  
 
Som påpekades i kapitel 1, omfattar kursplanen i engelska hela grundskolan, och 

kunskapsmomenten ”höra”, ”läsa”, ”tala” och ”skriva” är obligatoriska för alla stadier. Det 

som skiljer stadierna åt är framförallt svårighetsgraden.  Eleven förväntas i mellanstadiet 

inhämta grundläggande språkfärdigheter och kunskaper som senare utvecklas på högstadiet. 

 I Lgr62 och Lgr69 ingår den engelska kursplanen i samma kapitel som tyskan och 

franskan som främmande språk. Språkkurserna är indelade i en allmän och en särskild kurs. 

Den allmänna kursen syftar till att tillgodose elevernas behov av grundläggande språkliga 

färdigheter. Den särskilda kursen är mer avancerad och ställer högre krav eleverna. Detta 

innebär att kursen håller ett högre tempo och man arbetar med mer avancerad engelska.  

 Kursplanernas instruktioner för färdigheterna ”höra”, ”läsa”, ”tala”, ”skriva” är separat 

indelade för mellanstadiet och högstadiet. Här ges korta definitioner på vad som anses 

lämpligt att undervisa, följt av mer omfattande instruktioner för språkämnets övriga moment.  
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4.1.2.1  Hör- och talövning14 

I Lgr 62 anges läraren som förmedlaren av det korrekta uttrycket i engelska och eleverna 

förväntas efterhärma honom/henne. Språket ska genomgående hållas på en enkel nivå men 

inte på ett sådan låg nivå att det blir banaliserande. Lärarna uppmuntras till att regelbundet 

använda tekniska hjälpmedel som band, grammofoninspelningar samt skolradioprogram för 

att eleven ska få höra andra röster och uttal jämte lärarens. Denna föreslagna 

undervisningsmetod refereras till som bunden talövning och var tänkt att öva upp elevernas 

färdigheter i att spontant uttrycka tankar och föreställningar15.  

 Även Lgr 69 tar upp bunden talövning; dock har man uppmärksammat den tekniska 

utvecklingen och därmed bytt ut ”grammofon” och ”skolradio” mot de modernare 

”inlärningsstudieprogram” och ”skoltelevision”. I Lgr69 har man även lagt till ett avsevärt 

större stycke för att definiera de pedagogiska fördelarna med att arbeta med bunden talövning 

i de lägre åldrarna. 

 Angående behandlingen av språkliga fel anger Lgr62 att läraren skall korrigera varje fel 

som eleven gör, medan läraren i Lgr69 bör korrigera felen. I båda texterna påpekas dock att 

det är läraren som är skyldig att lägga upp sin undervisning så att fel i största allmänhet 

förebyggs. Lgr62 anger vidare att läraren i första hand skall ställa frågor till ”de duktigare 

eleverna” varigenom de svagare upprepade gånger får höra det korrekta uttrycket innan de 

själva får svara på tal. Detta stycke har helt omarbetats i Lgr69 och läraren uppmanas istället 

till att ställa frågor till klassen, men han/hon ska fortfarande använda de duktigare eleverna 

som hjälp för att korrigera de felaktigheter som kan yttras i klassen. Detta kan ur en modern 

pedagogisk synvinkel kännas ålderdomligt och kanske rent av uppfattas som pennalism, men i 

båda texterna påpekas det att det är viktigt att eleven inte kränks just för sin bristande 

kunskap. I Lgr62 uttrycker man det som att ”elevernas framställning inte rättas på ett sådant 

sätt, att innehållet bryts sönder, dels att eleven får röna berättigad uppskattning för den 

information han förmår överbringa med sitt tal, även om framförandet i formellt hänseende 

inte är oklanderligt”16. I Lgr69, å andra sidan, påpekas att ”elevens framställning får inte rättas 

på sådant sätt att innehållet bryts sönder. Det är stimulerande för eleven om han känner att 

läraren uppskattar att han kan lämna en helt förståelig om än inte formellt oklanderlig 

                                                   
14 I Lgr69 lyder rubriken ”Hör- och talövningar” 
15 Lgr62 s. 196 
16 Ibid. s. 196 
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information på det främmande språket. All korrigering av elevernas prestationer bör därför 

ske varsamt”17.  

 

4.1.2.2  Läsning 

I Lgr62 anges att eleven ska arbeta med texter intensivt, extensivt och kursivt. Den intensiva 

läsningen ska förekomma på en grundläggande nivå där fokus ligger på fullständig förståelse 

av innehållet rent språkligt. 

 Den extensiva läsningen ska komma så snart eleven har tillämpat sig tillräckliga 

kunskaper för att kunna röra sig förhållandevis fritt med språket. I den extensiva läsningen tar 

eleven till sig intryck av textens innehåll och skapar föreställningar, reflekterar över texten, 

samt inspireras till vidare läsning. I Lgr62 ges även exempel på hur läraren kan arbeta med de 

olika typerna av läsning, dock i väldigt allmänna termer. Kursivläsning innebär att eleverna 

får oförberedda texter att läsa och därefter ska de förklara innehållet på engelska för läraren.  

 I Lgr69 har i princip hela stycket om olika typer av läsning skrivits om. Lärarna 

uppmuntras nu istället till enbart intensiv och extensiv läsning; så kallad kursivläsning har 

helt tagits bort. Intensiv läsning refereras till som ett ”omsorgsfullt studium där eleverna 

förväntas kunna förstå innehållet i textmaterialet i detalj”18. Man har även lagt till ett stycke 

där man påpekar att läraren måste hålla höga krav på texterna; de ska vara intressanta, 

svårighetsgraden ska öka successivt, och texterna ska dessutom falla naturligt in i 

undervisningen och får gärna ta upp geografiska och samhälleliga förhållanden i ”det 

främmande landet”19. Även i Lgr69 påpekas att den intensiva läsningen bäst tillämpas i de 

lägre stadierna, men att den även ska fortsätta att vara en del av inlärningsprocessen på högre 

nivå. Beskrivningen av extensiv läsningen är snarlik den i Lgr62, fast med fler och rikare 

formuleringar och tillägget att ”den extensiva läsningen främst syftar till att befästa ord, fraser 

och mönster, för att ge eleverna ett rikare ord, fras och strukturförråd”20.  I Lgr69 har ett helt 

nytt stycke lagts till om gemensam respektive enskild läsning. Det understryks att läsningen 

kan dels bedrivas så att hela klassen läser samma text, men att det ibland även kan vara 

lämpligt, med tanke på elevernas olika intresseområden, att individualisera den extensiva 

läsningen och låta eleverna få läsa skilda texter.   

 

 
                                                   
17 Lgr69 s.144 
18 Lgr 69 s. 145 
19 Ibid. s 145 
20 Ibid. s. 145 
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4.1.2.3  Skriftlig övning 

I Lgr62 påpekas det att de skriftliga övningarna har ett dubbelt syfte. Det första syftet med de 

skriftliga övningarna är att de ska vara till stöd för den muntliga undervisningen; det vill säga 

bidra till att ord och frasförrådet utvecklas samt inprägla grammatiska mönster. Det andra 

syftet är att övningarna ska utveckla tankar och uttryck i skriftlig form. Skrivövningar ska ske 

jämte den muntliga undervisningen för att visa eleverna att ”det som kan sägas kan också 

skrivas”21. Genom detta förfarande vinner eleverna självförtroende i sina språkkunskaper och 

deras rädsla för att uttrycka sig kan övervinnas. Härefter följer ett långt och utförligt stycke 

om hur läraren bör ta hänsyn till skrivmaterialets variation gällande ålder och ämne. 

 Lgr69 understryker att det är viktigt att skrivövningarna varieras på ett sådant sätt att 

alla elevers personliga kunskapsutveckling stimuleras. Genom detta tillvaratas möjligheter till 

individualisering22. Detta är något som Lgr62 inte nämner alls i samma utsträckning inom 

detta kunskapsområde.  

 

4.1.3   Kunskapssyn 

Kursplanen i Lgr62 delar upp de fyra grundläggande färdigheterna i ordningen ”höra”, ”läsa”, 

”tala” och ”skriva”. Just denna följd av färdigheterna tolkas här som en avspegling av 

kunskapssynen på språk under 60- och 70-talet. Denna ordning visar exempelvis att 

läsförståelse anses viktigare än att kunna tala det främmande språket. Denna språksyn har sina 

rötter i mellankrigstidens ”drillövningar” dvs. övningar där eleverna leddes till att producera 

svar inom särskilt givna ramar. Det kunde till exempel se ut på följande sätt: 

 

Läraren:   Eleverna: 
–Is this a book?  –Yes, it is. 
–Is this a pencil?  –No it isn’t. 
–What is it?  –It’s a book. 

 

Det var bl.a. denna “direktmetod”23 som inspirerade till kunskapssynen i Lgr62.  

 

En annan stark influens var den s.k. ”Audio-lingvala metoden”24. Denna metod bygger på 

imitation och memorering av specifika språkliga mönster. Att lära sig ett språk var att skapa 

                                                   
21 Lgr62 s. 199 
22 Lgr69 s. 145 
23 Skolöverstyrelsen. Undervisning i främmande språk, Kommentarmaterial Lgr80, 1990 s. 14. 
24 Ibid s. 20. 
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innötta vanor eller reaktioner, dvs.  vissa verbala stimuli skulle utlösa bestämda svar25. Den 

Audio-lingvala metoden var resultatet av lingvistisk och psykologisk forskning och den växte 

sig stark under 50-talet till följd av den amerikanska behaviorismen vars galjonsfigur var 

psykologen B.F. Skinner 26. Nedan följer ett exempel på hur lärare kunde använda sig utav 

den audio-lingvistiska metoden:  

 

Genom att läraren ställer frågor på ett speciellt sätt så att eleverna redan har hört delar av 

svaret underlättar läraren det för eleverna att svara rätt.   

 

Läraren: ” – Tell me if Peter drinks a cup of tea in the morning?”  
Eleverna:  ” – Yes, Peter drinks a cup of tea in the morning”27.  
 

Genom repetitiva fråga-svar drillar av detta slag kunde eleven ana sig till vad läraren 

förväntade sig för svar och de gjorde färre fel, till skillnad mot ifall läraren ställde en öppen 

fråga som ”What does Peter do in the morning?”. 

 Vid revideringen av Lgr62 tillsatte man pedagogiska arbetsgrupper som skulle ägna sig 

åt de främmande språken. Under 60-talet började man intressera sig för hur språkinlärning ter 

sig hos barn i tidig ålder. Man hade iakttagit att barn redan vid ung ålder hade en utvecklad 

förmåga att snabbt och lätt tillägna sig främmande språk när det blev satt i ett ny språklig 

miljö28. Vissa forskare hade påpekat detta redan vid införandet av Lgr62 och föreslagit att 

främmandespråkundervisningen skulle starta tidigare än i årskurs 4.  Dessa åsikter fick dock 

ingen genomslagskraft förrän vid Lgr69 då man införde främmandespråkundervisning från 

och med årskurs 3. Detta var i sig inte helt oproblematiskt då det i sin tur krävde att 

lågstadielärarna nu behövde engelskkunskaper i sin utbildning. För att på kort tid inhämta 

nödvändig kompetens inom engelskämnet fick lågstadielärarna genomgå den tvååriga s.k. 

JET-utbildningen (Junior English Teaching), vilket var en tvåårig snabbutbildning. Ett annat 

problem uppstod bland språklärarna i årskurs fyra. De var vana att ta emot nybörjare och hade 

svårt att vänja sig av med att inte se årskurs fyra eleverna som annat än nybörjare, vilket 

medförde att de höll undervisningen på för låg nivå29. 

 Kunskapssynen i Lgr62 ligger nära den i Lgr69, dock har man en ny ordning bland 

färdigheterna som lyder: ”höra”, ”tala”, ”läsa” och ”skriva” en ändring som troligen var 

                                                   
25 Malmberg 2000 s. 18. 
26 Hedbergska skolan 2008-12-21. 
27 Skolöverstyrelsen. Undervisning i främmande språk, Kommentarmaterial Lgr80, 1990 s. 20. 
28 Ibid s. 22 
29 Malmberg 2000 s. 4 
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influerad av den audio-lingvala metoden som byggde på att lyssna och tala. Faktum är att 

språkforskare redan på 50-talet hade förespråkat vikten av att kunna göra sig förstådd på det 

främmande språket över förmågan att kunna översätta vartenda ord30 men detta fick inget 

genomslag i Lgr62. 

 I Lgr69 lägger man mer vikt på den extensiva än den intensiva läsningen, och det 

framhålls att det är den typen av läsning som utvecklar elevernas läsfärdighet31. Man vill även 

individualisera läsningen ännu mer så att den är anpassad efter varje elevs kunskapsförmåga 

och intressen32.  

 Samtidigt som audio-lingvistiken etablerade sig i Sverige växte det i USA samtidigt 

fram kritik riktad mot den audio-lingvistiska (och behavioristiska) grundsynen på 

språkinlärning. I spetsen för denna kritik stod den amerikanske lingvisten Noam Chomsky. 

Han menade att människan har en inbyggd förmåga att tillägna sig och strukturera språk; 

språkinlärning är en aktiv och kreativ process där hjärnan hela tiden arbetar med språket på 

olika nivåer, och att göra fel när man lär sig ett språk är en naturligt steg i 

språkinlärningsprocessen33. Denna syn på språkinlärningen kontrasterade starkt mot det 

rådande synsättet där fel var något man skulle undvika från början. Denna debatt nådde 

emellertid inte Sverige förrän den nya läroplanen var verkställd. 

 Som avslutning på detta avsnitt om kunskapssynen i Lgr62 och Lgr69, bör det 

poängteras att Sverige deltog i en världsomspännande undersökning av 

engelskundervisningen 1971, som anordnades av The International Association for The 

Evaluation of Educational Achievement (IEA). Undersökningen fastslog att det under 60- och 

70-talet var få språklärare som använde direktmetoden som förespråkades i kursplanen. De 

flesta använde en modifierad direktmetod dvs. de lärde ut muntliga språkmönster som följdes 

av grammatiska regler 34. Detta var ett tecken på att kunskapssynen höll på att förändras. 
 

 

 

 

 
                                                   
30 Ibid. s. 13 
31 Ibid. s 25 
32 Lgr69 s. 145 
33 Skolöverstyrelsen. Undervisning i främmande språk, Kommentarmaterial Lgr80, 1990 s. 25 
34 Ibid. s. 27 
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4.2  Analys av Lgr69 och Lgr80 
Detta kapitel kommer att följa samma kapitelindelning som föregående analys. På vissa 

ställen kommer det att hänvisas till tidigare nämnda detaljer, i dessa fall ges en hänvisning till 

det avsnitt där informationen först beskrivs. Lgr69 har redan behandlats en gång, men nu görs 

alltså jämföringen mellan Lgr69 och Lgr80.  

 

4.2.1   Sammanhang 
När Lgr69 introducerades fanns det mycket lite tid för skolledare och lärare att ställa om sig 

inför den nya läroplanen. När den sattes i verket blev effekten plötslig och många kritiserade 

den. Det var bland annat för att undvika ett upprepande av det kritiska mottagandet Lgr69 fick 

som man tog god tid på sig att förbereda införandet av Lgr80. Trots att det gått nästan 20 år 

sedan den första egentliga läroplanen för grundskolan, har Lgr80 fortfarande sin grund i 

Lgr6235.  

 Det fanns många motiveringar till varför en ny läroplan behövdes. Samhället hade växt, 

närings- och arbetslivet hade förändrats, nya lagar hade instiftats och det intellektuella och 

kulturella åsiktsklimatet hade genomgått förändringar etc. En starkt påverkande roll i 

skapandet av den nya läroplanen hade den s.k. SIA-utredningen (Skolans Inre Arbete). 

Tillsättandet av SIA-utredningen var dels ett försök att hitta lösningar till lärarnas svårigheter 

i arbetet med barn med särskilda behov, och dels ett resultat av debatten som fördes om 

grundskolan på 70-talet, där man uttryckte en oro över att det hade blivit svårare att arbeta i 

skolan och att följa de regler, råd och rekommendationer som läroplanerna gav.  

 Lärarorganisationerna vädjade till regeringen om mindre klasser och mer frihet gällande 

arbetsutförande36. SIA hade ursprungligen som primär uppgift att komma med förslag på hur 

man kunde arbeta med elever som hade svårigheter av olika slag, men utredningen kom att bli 

mer omfattande än så37. Den kom att föreslå åtgärder som krävde att man omstrukturerade 

hela det pedagogiska arbetet i skolan. SIA-utredningens förslag offentliggjordes i form av 

”Skolans arbetsmiljö”38, ett betänkande som underströk vikten av: 

 

 

 
 

                                                   
35 Marklund 1998 s. 3 
36 Ibid. s. 42 
37 Egidius 2001 s. 103 
38 Ibid. s. 104 
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 Jämlikhet i utbildningshänseende 
 Livslångt lärande 
 Självständighet för eleverna i ämnes och metodval samt medbestämmelse 
 Samverkan samhälle-skola 
 Samverkan arbetsliv-utbildning 
 Internationalisering 
 Decentralisering 

 

För att eleverna skulle få en helhetsbild i sin skoldag och i sina studier krävdes samverkan 

mellan lärarna i de olika ämnena och för att uppnå detta ville SIA att man skulle arbeta i s.k. 

lärarlag. Lärarlaget skulle ha ansvar för ett antal klasser, och dessa skulle utgöra en enhet, ett 

arbetslag. På skolorna möttes SIA-utredningen av starkt motstånd av lärarna39, så man 

bestämde att medverkan i arbetslagen skulle vara frivillig tills vidare. Trots motståndet SIA 

rönte, återkommer många av dess fundamentala tankar i Lgr80.  För att skolorna skulle kunna 

förändra sitt inre arbete krävdes det att ansvar och beslutfattande decentraliserades och lades 

på den egna skolan, så i samband med utformningen av den nya läroplanen började man på 

skolorna därför att utveckla lokala arbetsplaner och regelsystem40.  

 Lgr69 hade en allmän del och en supplementdel (se 4.1.1). Lgr80 består också av två 

delar: den första delen är jämfört med sin föregångare kortfattad, och innehåller mål, 

riktlinjer, timplaner och kursplaner. Den andra delen är i form av ett kommentarmaterial. 

Detta material är inte helt likt supplementdelen som utkom till Lgr69. I Propositionen om 

läroplan för grundskolan41 går det att läsa att: 

 

”Kommentarmaterialet bör som utgångspunkt innehålla en nulägesbeskrivning som  
de som arbetar i skolan känner igen (…) Olika målkonflikter bör belysas. Den 
redovisning som kommentarmaterialet ger av forskning, försöksverksamhet, 
erfarenheter från skolans dagliga arbete, aktuella problem sådana de upplevs av dem 
som arbetar ute i skolan bör alltså bilda utgångspunkten för diskussion och förslag om 
olika arbetssätt och organisationsformer”.  

 

Det påpekades också att tanken var att kommentarmaterialet successivt skulle förnyas och 

aktualiseras så pedagogerna skulle kunna arbeta med det även efter ett antal år. Det 

underströks att de två delarna av Lgr80 tillsammans skulle utgöra ett styrinstrument för 

grundskolan42. Emellertid släpptes inte kommentarmaterialet i engelska förrän 1990. 

 

                                                   
39 Ibid. s. 105 
40 Marklund 1980 s. 46 
41 Ibid. s. 51 
42 Richardson 2004 s. 187 
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4.2.1.1  EPÅL-projektet 

EPÅL-projektet (Engelska PÅ Lågstadiet) var ett ambitiöst projekt som påbörjades 1969, 

samtidigt som Lgr 69 införde engelskundervisning i årskurs tre. Syftet med EPÅL var att 

undersöka för- och nackdelarna med att bedriva engelskundervisning i en ännu tidigare 

årskurs, eller som man sa: ”allsidigt belysa effekterna av en tidigt påbörjad undervisning i 

engelska”43. ”Allsidig” innebar att elever ur olika samhällsgrupper (även invandrare) 

omfattades av undersökningen. Långsidiga och kortsidiga effekter skulle belysas och även 

utvecklingen av engelskämnet i förhållande till övriga ämnen.  

 Det man kom fram till genom EPÅL-projektet var bl.a. att det inte fanns någon optimal 

ålder för inlärning av engelska (eller andra främmande språk). Man fann att yngre elever inte 

var effektivare än äldre om inlärningsbetingelserna var likvärdiga, men man fann att barn i 

lågstadieåldern hade det förhållandevis lätt att tillägna sig främmande språk och att tidig 

undervisning i engelska inte stör elevernas färdighetsutveckling i svenska eller matematik.   

Det var alltså ingen nackdel för resultaten i engelska om undervisningen påbörjas tidigt – 

t.o.m. så tidigt som i årskurs ett. Under förutsättning att betingelserna var goda, främst kanske 

när det gällde tillgång på välutbildade lärare, menade EPÅL att engelska med start i årskurs 1 

eller årskurs 2 var av pedagogiska skäl ett välmotiverat alternativ till start i årskurs 4 och 

bättre än om starten sker i årskurs 344. 

 

4.2.2  Innehåll 
Som framfört i kapitel 4.1.1 är likheterna mellan Lgr62 och Lgr69 påfallande. En åsikt som 

framförs i kommentarmaterialet till Lgr80 är att den annorlunda utformningen i Lgr80 

gällande struktur och innehåll kan vara ett resultat av att fler personer och grupper varit 

inblandade och haft inflytande på utformningen45. Mål och huvudmoment finns kvar, men de 

allmänna synpunkterna på uttal och grammatik har tagits bort och istället finner man en 

motivering till varför man läser främmande språk i grundskolan tillsammans med kapitel om 

samhälls- och kulturorientering och att använda pedagogiska hjälpmedel. I motiveringen till 

engelskämnet46 finner man bland annat att ett relativt litet land som Sverige har ett behov av 

språkkunskaper som möjliggör kontakter till resten av världen. Därmed är engelska elevernas 

främsta verktyg för att skapa en förståelse för olika kulturer i engelsktalande länder. 

                                                   
43 Holmstrand 1983 s. 23f 
44 Ibid. s. 94 
45 Skolöverstyrelsen. Undervisning i främmande språk, Kommentarmaterial Lgr80, 1990 s. 11, Lundgren, 
Svingby, Wallin s. 46 
46 Lgr80 s. 76 
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 Framträdande i Lgr80 är en markant fokusförskjutning. I Lgr69 ligger mycket fokus på 

vad och hur läraren kan, skall och bör göra för att stimulera lärandet. I Lgr80 har istället fokus 

hamnat på eleven, och vilka typer av övningar som denne bör sysselsättas med.  Faktum är att 

lärarens roll i klassrummet och i förhållande till eleven försvunnit helt och hållet. En annan 

klar skillnad är att färdigheterna ”höra”, ”tala”, ”läsa” och ”skriva” nu tjänar som rubriker 

med underkategorierna: ”låg-”, ”mellan-” och ”högstadium”. Alla färdigheter behandlas nu 

alltså enbart stadievis, och det finns inte längre några övergripande anvisningar som det 

gjorde i Lgr62 och Lgr69. I dessa finns det visserligen kortfattade instruktioner för de olika 

stadierna, men bara Lgr69 har ett separat avsnitt om undervisning på lågstadiet. Det senare 

motiverar man med att det på lågstadiet finns särskilda pedagogiska aspekter läraren bör ha i 

åtanke.  

 

4.2.2.1  Hör- och talövningar 

Angående kunskapsmomenten ”höra” och ”tala” påpekas i Lgr80 att undervisningens fokus 

ska ligga på hur inlärningen går till snarare än vad som lärs. Till exempel måste kravet på 

omväxling tillgodoses. Dessutom ska läraren ta hänsyn till barnets behov av rörelse och 

skapande genom exempelvis sång, bild och rörelselekar. Läraren uppmuntras även till 

gestaltning och dramatisering av enkla vardagssituationer och samtal under lekbetonade 

former. Lgr80 framför även åsikten att grundskoleeleverna inte än har förmågan att förstå 

abstrakta resonemang och bör därför inte syssla med någon form av språklig analys. Det är av 

denna anledning som eleverna bör arbeta med dramatisering, lekar, ramsor och sånger47. 

Något som också uppmuntras, och som går hand i hand med den audio-lingvistiska 

kunskapssynen som påverkade tidigare kursplaner, är övningar som bygger på elevernas 

förmåga till ”imitation” och ”analogibildning”48.  

 Ordningsföljden mellan färdigheterna ”höra”, ”tala”, ”läsa”, ”skriva” lever kvar från 

Lgr69, dock har man slagit ihop ”höra-tala” till en kategori, och formuleringarna har ändrats: 

”uppfatta och förstå vårdat tal” har nu blivit ”kan förstå talad engelska” vilket här tolkas som 

en utvidgning av förståelsebegreppet, dvs. eleverna bör nu få lära sig att förstå engelska talad 

av olika talare, på olika stilnivåer och dialekter49.  

 Så kallade ”bundna talövningar” där läraren matar eleverna med stora delar av de 

förväntade svaren (se 4.1.2.1) nämns inte I Lgr80 alls. Istället hänvisas det till ”friare 

                                                   
47 Lgr80 s. 78 
48 Lgr69 s. 145 
49 Skolöverstyrelsen. Undervisning i främmande språk, Kommentarmaterial Lgr80, 1990 s. 30 
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samtalsövningar”50. Dock kvarstår rekommendationerna om tillämpningen av tekniska 

hjälpmedel som ”avlyssning av inspelat material, såväl tillrättalagt som autentiskt, för 

information, upplevelse och diskussion”51 – med ändringen att dessa hjälpmedel inte bör 

användas för samma typ av repetitiva övningar som man tidigare arbetat med. I Lgr69 föreslår 

man att talövningen ”kan knytas till för eleverna kända och helst konkreta situationer i och 

utanför klassrummet”52. I Lgr80, å andra sidan, föreslår man att ”det språkliga stoffet bör 

anknytas till ålder och intressen”53.  

 

4.2.2.2  Läsning/Läsa 

Medan Lgr69 påpekar att en text kan behandlas intensivt eller extensivt, kommenteras det i 

Lgr80 endast att ”eleverna bör få möta olika slag av texter, såväl tillrättalagda som 

autentiska”54. Läsningen ska ”i hög grad” ge eleverna nöje och stimulans, och den bör så 

småningom individualiseras55 så till vida att ”eleverna bör uppmuntras att läsa på egen hand 

och behöver därför ha tillgång till olika texter, såväl skönlitteratur som sakprosa för sin 

personligt valda läsning”56.  

 I Lgr69 säger man att innehållet i texterna bör vara av varierande slag och svara mot 

elevernas intressen och mognadsnivå. Texten ”bör innehålla upplysningar om vardagsliv samt 

om geografiska och samhälleliga förhållanden i det främmande landet”57.  I och med detta 

avsnitt integreras det som tidigare hänvisats till som ”realia” i undervisningen. Det påpekas 

att eleverna bör få komma i kontakt med delar av kända författares verk, sjunga folkvisor på 

det främmande språket och lärarna uppmuntras även till att ha lektioner i samarbete med 

andra ämnen som historia, geografi och musik58. I Lgr80 tar man också upp realia, fast i 

annorlunda bemärkelse; ”texterna bör spegla olika sociala och geografiska miljöer”59.  

 I Lgr80 anges att ”om elevernas språkbehärskning inte räcker till för att diskutera på 

engelska är det bättre att föra diskussionen på svenska än att ingen diskussion blir av”60. Detta 

är ett nytt sätt att förhålla sig till engelskan och svenskan. Detta förhållningssätt skiljer sig 

markant från Lgr69 där man tryckte mycket hårt på att svenskan inte skulle användas i 

                                                   
50 Lgr80 s. 79 
51 Ibid. s. 78 
52 Lgr69 s. 143 
53 Lgr80 s. 78 
54 Lgr80 s. 79 
55 Lgr69 s. 145 
56 Lgr80 s. 79 
57 Lgr69 s. 145 
58 Malmberg 2000 s. 15 
59 Lgr80 s. 79 
60 Ibid. s. 79 
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engelskundervisningen: ”varje grammatisk regel måste formuleras med utgångspunkt i det 

främmande språket självt”61. Kravet på enspråkighet drevs så långt i Lgr69 att ordet 

”översättning” generellt undveks. Arbetet med grammatik lätt kunde leda till översättning och 

därmed innebära ett avsteg från enspråkighetsprincipen62.  

 Kursplanen i Lgr 69 säger att eleverna ska kunna ”läsa och förstå lätt text”63. Detta har i 

Lgr80 utvecklats till ”läsa och förstå texter av olika slag”64. Detta är en viktig förändring. Den 

innebär en fördjupning av läs- och förståelsebegreppet eftersom det innebär att eleverna i 

engelskundervisningen inte bara skulle läsa lätt fiktion, utan olika typer av texter som 

sakprosa av olika slag; tidningar, annonser, broschyrer, reseguider, tidtabeller etc. Att läsa 

olika typer av texter medför att man både lär sig olika typer av vokabulär samt olika 

läsmetoder och strategier. Eleverna ska alltså i enlighet med Lgr80 lära sig att anpassa sitt sätt 

att läsa utefter textens egenskaper65. 

 

4.2.2.3  Skriftlig övning 

I Lgr69 understryks skrivandets dubbla syfte. Den skriftliga undervisningen ses som ett stöd 

till den muntliga; det vill säga skrivövningar ska bidra till att ord- och frasförrådet utvecklas, 

och att eleverna så småningom tillägnar sig färdigheter i att uttrycka sina tankar och formulera 

sig i skrift. Man trycker även på att den skriftliga övningen ska ske kontinuerligt med den 

muntliga, för att skapa en helhet.  Som andra undervisningsmoment i Lgr69, ska även 

skrivövningar hållas enspråkiga så långt det är möjligt och nivån på undervisningen bör 

individanpassas66.  

 Skrivdelen i Lgr80 har en mer anspråkslös framtoning. Precis som i Lgr 69 påpekas att 

skrivövningar ofta är till god hjälp för att öva upp fraser och meningar och att de ska införas 

så tidigt som möjligt, då i form av enklare avskrivningar67. Däremot talar man i Lgr80 inte 

längre om att ”i någon mån uttrycka sig i skrift”68; istället ges en mer verklighetsanknuten 

formulering, ”använda språket i skrift i enkla former”69, till exempel att skriva vykort, brev 

eller andra enklare korta texter. Detta ligger helt i fas med den elevcentrerade synen som är ny 

för Lgr80: man beskriver vad eleven kan göra med språket utefter de förutsättningar de har. 

                                                   
61 Lgr69 s. 144 
62 Malmberg 2000 s. 19 
63 Lgr69 s. 142 
64 Lgr80 s. 77 
65 Skolöverstyrelsen. Undervisning i främmande språk, Kommentarmaterial Lgr80, 1990 s. 30 
66 Lgr69 s. 145 
67 Lgr 80 s. 80 
68 Lgr69 s. 142 
69 Lgr80 s. 77 
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4.2.3  Kunskapssyn 
Det är den audio-lingvala metodiken som främst förespråkas i Lgr69 (4.1.3). Eleverna skulle i 

mesta möjliga mån undvika att göra fel eftersom man trodde att felen kunde bestå. Läraren 

styrde undervisningen med s.k. ”pattern drills” där läraren kunde recitera en text som eleverna 

skulle upprepa. Malmberg påpekar att det inte finns någon kursplan som innehåller ett mer 

dogmatiskt ståndpunktstagande i metodiska frågor än Lgr6970. Inte minst återspeglas detta i 

supplementdelen: ”Den bundna talövningen innebär bl.a. att läraren i förväg måste ha det 

väntade korrekta svaret – vilket endast kan vara ett – klart för sig (…) Läraren måste dock 

alltid beakta att formuleringen är idiomatiskt korrekt”71.  
 I och med att man i kursplanen till Lgr80 tog bort kapitlet Anvisningar och 

Kommentarer, försvann den starka styrning inom metodik och arbetssätt som fram till denna 

punkt ansetts vara för läroplanen att bestämma72. En annan ändring att notera är att i Lgr80 

lyder ordningen för kunskapsämnena: ”Höra-tala”, ”läsa” och ”skriva”. Man understryker att 

”det är viktigare att tonåringar lär sig att lyssna aktivt än att de kan ta ut subjekt och 

predikat”73 och att lärarna i skolan behövde mer utrymme till laborativa arbetsformer74.  
 Som nämnt i kapitel 4.1.3 var det främst Chomskys kritik mot de behavioristiskt 

influerade inlärningsteorierna som påverkade språkdebatten i Sverige under 60- och 70-talet. 

Dock växte så småningom även kritiken mot Chomsky själv, bland annat kritiserades hans 

åsikter av den amerikanske språksociologen Dell Hymes. Hymes ansåg att Chomskys 

definition av språklig kompetens var för snäv i den mening att den i själva verket innebar att 

talaren bara behövde kunna producera språkligt felfria meningar utan att ta hänsyn till hur 

språket används i ett särskilt ”kommunikativt sammanhang”75. Hymes menade att det inte 

räcker med att kunna uttrycka sig språkligt korrekt; man måste utöver detta utveckla en 

förmåga till att uttrycka sig på ett sätt som är lämpligt i en viss kontext. För att beskriva denna 

färdighet använde han begreppet ”kommunikativ kompetens”. När Lgr80 arbetades fram var 

begreppet kommunikativ kompetens relativt outvecklat, men det går att se antydningar som 

stämmer överens med språksynen i Lgr80.  
 Kursplanerna i språk i Lgr80 är främst inspirerade av det arbete som språkforskare vid 

Europarådet bedrev med s.k. ”tröskelnivåer” ”basfärdigheter” och ”baskunskaper”76. Dessa 

                                                   
70 Malmberg 2000 s. 19 
71 Lgr80 II Supplement 4 s. 5 
72 Malmberg 2000 s. 19 
73 Lundgren, Svingby, Wallin 1981 s. 34 
74 Skolöverstyrelsen. Undervisning i främmande språk, Kommentarmaterial Lgr80, 1990 s. 27 
75 Ibid. s. 28 
76 Ibid. s. 27 
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nivåer omfattade de språkfärdigheter och språkkunskaper som ansågs vara mest nödvändiga i 

ett europeiskt samhälle77. Istället för att eleverna skulle memorera grammatiska mönster, 

skulle de göra annat med språket som till exempel arbeta med berättelser, beskrivningar, 

frågor, och uttryck. Denna nya språksyn låg till grund för kursplanen i språk i Lgr80. Inte bara 

synen på språk var ny i Lgr80, utan även att eleverna nu stod i centrum och måste kunna ta till 

sig språket utefter sina egna resurser. 
 Slutligen, ett annat viktigt tillskott i Lgr80 är att man lagt till ett s.k. ”affektivt mål”78. 

”Undervisningen bör vidare leda till att eleven vill och vågar använda engelska”79. Detta är ett 

steg närmre den typ av klassrumsmiljö man har som mål att uppnå i dagens skola. Läraren ska 

tillsammans med eleverna skapa en lugn och varm klassrumsmiljö så att inlärningsprocessen 

blir så trygg och givande som möjligt. 

 

4.3   Lgr80 och Lpo94  
Denna analys kommer att skilja sig från de tidigare i och med att Lpo94 har haft 2 kursplaner. 

Den första introducerades tillsammans med den nya läroplanen 1994 och den andra kom som 

en reviderad version år 2000. Analysen kommer som vanligt att inledas med Sammanhang 

och avslutas med Kunskapssyn, men det bör noteras att det nu är tre kursplaner som kommer 

att behandlas. Det bör även poängteras att kursplaner 2000 är mycket lik sin föregångare och 

kommer av den anledningen inte kräva en lika omfattande analys som de tidigare 

kursplanerna, vilket resulterar i förhållandevis korta avsnitt. 

 

4.3.1   Sammanhang 
Vid införandet av Lgr80 skrev utbildningsforskaren Sixten Marklund: ”Intill dess grundskolan 

ersätts med en annan skola som gör att beteckningen Lgr utgår, kan alla nya läroplaner för 

grundskolan ses som endast revideringar”80. Det ligger en hel del i det Marklund säger. Innan 

införandet av Lpo94 hade skolan haft en regelstyrd orientering, men nu övergick skolan till 

målstyrd, och med det har skolan genomgått sin största reform sedan Lgr62. 

1980-talet var en tid då många samhälleliga förändringar skedde; i världspolitiken uppstod 

nya koalitioner och konstellationer, och begreppet ’det globala samhället’ blev något som den 

vanliga människan blev bekant med. De strukturella förändringar som tog plats i samhället 

                                                   
77 Malmberg 2000 s. 19 
78 Undervisning i främmande språk, Kommentarmaterial Lgr80, 1990 s. 30 
79 Lgr80 s. 77 
80 Marklund 1980 s. 4 
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speglades i skolvärlden och den administrativa modellen för organisation och ledning som 

levt kvar från kyrkans herravälde passade inte längre in i det moderna tänkandet.  

Under perioden1982-1991 arbetade socialdemokraterna (som satt i styrande regering), med att 

avveckla det då aktuella systemet med byråkratisk regelstyrning81. De arbetade med att föra 

över allt mer ansvar, rättigheter och befogenheter på landstingen och, i skolans fall, på 

kommunerna. I och med att Sverige under 90-talet gick med i Europeiska Unionen (EU) var 

Sverige skyldiga att anpassa skolan och utbildningen efter den utveckling som samtidigt 

skedde i EU:s övriga länder82.  

 Grundskolans fjärde läroplan är resultatet av de reformer som ägde rum under 80- och 

90-talet. 1991 tillsatte regeringen en läroplanskommitté vars uppgift var att lägga fram förslag 

till ännu en revision av grundskolans styrdokument. De presenterade sitt huvudbetänkande 

Skola för bildning 1992 och detta betänkande kom att bli grunden till Lpo94 -Läroplanen för 

de obligatoriska skolformerna som verkställdes i februari 1994. 83.  

 Lpo94 skiljer sig från de andra läroplanerna på flera sätt. Till exempel, den inkluderar 

nu utöver grundskolan även sameskolan, specialskolan och särskolan. Dessutom har man för 

första gången exkluderat kursplanerna ur läroplanen som nu endast består av mål, riktlinjer 

och värdegrund. Omfångsmässigt är Lgr62 en bok om ca 500 sidor, Lgr69 har drygt 200 

sidor, och Lgr80 drygt 150 sidor exklusive kommentarmaterial. Allt som allt har Lpo94 

endast omkring 20 sidor. Den nya kursplanen är alltså betydligt tunnare och mer allmän för att 

alla skolformer den omfattande skulle kunna utgå ifrån de nationella målen när de i sin tur 

utformade de lokala målen. Lpo94 har med andra ord väldigt lite gemensamt med sina 

föregångare.  

 Ett centralt begrepp för Lpo94 är värdegrunden84. Detta uttrycks så här: ”Verksamheten 

skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och  /.../ var 

och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och 

respekten för vår gemensamma miljö”85.  Syftet med att formulera en gemensam värdegrund 

var att försöka öka möjligheterna till samarbetet mellan eleverna, lärare och skolledning. I och 

med Lpo94 fick Sverige för första gången en målstyrd skola, som utgår från målen ställda i 

den nya läroplanen. Det finns två övergripande typer av mål: 

 

                                                   
81 Egidius 2001 s. 123 
82 Ibid. s. 122 
83 Grundskola för bildning 2006 s. 6 
84 Nationell utvärdering av skolan 2003 s. 7 
85 Lpo94 s. 3 
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1.   Mål att sträva mot 
2.   Mål att uppnå 

 
”Mål att sträva mot” är de mål eleven ska försöka uppnå utifrån sin egen kunskapsutveckling. 

”Mål att uppnå” anger de mål som eleven bör uppnå i förhållande till de nationella målen i 

årskurs fem och nio. Likt Lgr80 är det eleverna som är kärnan i undervisningen i Lpo94. 

Dock betonas det individualiserade fokuset ännu starkare i Lpo94 där eleverna nu har blivit 

eleven. Genom detta ordbyte ville man ge en tydligare fokusering på eleven som individ och 

inte på eleven som en representant för ålder, klass etc.86.  

 

4.3.2   Innehåll 
I och med den nya strukturen på Lpo94, har givetvis även kursplanens utformning genomgått 

en stor förändring. Detta medför i sin tur att analysen i denna undersökning inte kommer att 

kunna delas in i samma kategorier som tidigare. Kursplanen i Lpo94 är indelad i avsnitt med 

följande rubriker: 
 

 Mål att sträva mot 
 Ämnets karaktär och uppbyggnad 
 Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret  
 Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

 

Till kursplanerna bifogas även ett kapitel med betyg och bedömningsunderlag och kriterier för 

betyget ’Väl godkänd’. De äldre målen höra, tala, läsa, skriva må nu formellt ha försvunnit, 

men de finns kvar inbakade i målen. Kursplanen i Lpo94 är på fyra sidor och inleds med 

timantal samt en motivering till engelska som ämne i grundskolan. I motiveringen står det att:  

 
”I en värld som präglas av internationella kontakter är det önskvärt att alla svenskar kan 
engelska så väl att de kan förstå och använda språket i både tal och skrift. Genom att engelska 
språket numera har en så dominerande ställning i hela det internationella samhället fungerar det 
som ett globalt språk. Det ökande utbudet av engelska i massmedierna, det intensifierade 
reselivet och behovet av att kunna kommunicera på många olika områden, såväl i privatlivet 
som i utbildningen och arbetslivet, gör att kraven på bredd och djup i engelskkunskaperna 
ständigt växer. Till denna breddning och fördjupning hör sådana kunskaper som ger vidgade 
perspektiv på levnadsförhållanden, tänkesätt, seder och kultur i engelskspråkiga länder. 
Syftet med undervisningen i engelska är att eleverna skall förvärva så goda språkfärdigheter och 
så mycket relevant samhälls- och kulturkunskap att de kan fungera i de olika sammanhang där 
engelskan används för språklig kommunikation ”.87 

 
                                                   
86 Malmberg 2000 s. 13 
87 Lpo94 Kursplan engelska s. 1 
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 Ovanstående motivering är inte helt olik andemeningen i de inledande orden i Lgr80, 

men i Lpo94 är motiveringen mer omfattande och specificerad. Till exempel understryks 

engelskans roll och betydelse i samhället som blivit mer internationaliserat i båda 

kursplanerna och i betoningen på språket som en yttring för identitet och olika kulturer. Detta 

finns kvar från Lgr80, men ordalaget har specificerats. Slutligen, båda kursplaner för fram att 

engelskan är ett redskap som kan användas både i skolan och i privatlivet.  

 

4.3.2.1 Mål att sträva mot 

De ursprungliga kunskapsmomenten ”höra”, ”tala”, ”läsa”, ”skriva” från tidigare kursplaner 

går fortfarande att identifiera i Lpo94s avsnitt om mål att sträva mot. Här står att det är viktigt 

att eleven: 

 

1.  ”förstår varierande former av engelskt tal och blir medveten om de olika språkliga 
       varianter som har sin grund i sociala och regionala skillnader inom den engelsk-  
       språkiga världen” (höra) 

 
2. ”kan inleda och delta i samtal och diskussioner och därvid uttrycka egna åsikter och   
       bemöta andras, utvecklar sin förmåga att använda engelska för att berätta, beskriva  
       och förklara” (tala) 
 
3. ”kan läsa och förstå texter av varierande slag, såsom nyhetsartiklar och faktatexter  

                 i tidningar och tidskrifter” (läsa) 
 
4. ”kan formulera sig tydligt och vårdat i skrift och vänjer sig vid att uttrycka  
       upplevelser och tankar i skrift så att skrivandet blir en hjälp att befästa och  
       utveckla språket (skriva) 

 

Det bakomliggande syftet med strävansmålen är att eleven ska kunna fortsätta utvecklas utan 

någon satt gräns eftersom utvecklingen sker utifrån eleven själv88. 

 

4.3.2.2 Ämnets uppbyggnad och karaktär  

Detta avsnitt i Lpo94 utgår ifrån vad som är väsentligt i ämnet och besvarar frågan vilka 

grundläggande begrepp och strukturer som finns89. Man talar om den breda användningen av 

engelskan och hur den uttrycks genom olika medel i samhället, ex. genom film, TV, musik, 

internet etc. och det påpekas att skolan bör ta till vara på dessa olika kulturyttringar.  

 I kontrast till tidigare kursplaner, för Lpo94 fram att eleverna i högre årskurser bör få 

mer formell språkträning, alltså grammatik. Under den första underrubriken kommunikativ 
                                                   
88 Språkboken 2001 s. 21 
89 Ibid. s. 22 
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språkfärdighet uttrycker Lpo94 likt föregående kursplaner att engelskundervisningen i första 

hand handlar om muntlig kommunikation, dock är det inte lika tydligt som i föregående 

läroplaner. Så här uttrycks detta: 

 

 Lpo94: ”Att kunna kommunicera med hjälp av språket står i fokus för 
språkinlärningen” 90.  

 
 Lgr80: Undervisningen i engelska syftar i första hand till att eleverna skall tillägna 

sig muntlig färdighet” 91. 
 

 Lgr69: ”Språkundervisningen i grundskolan utgår från att språket i första hand är ett 
medel för muntlig kommunikation människor emellan” 92. 

 
 Lgr62: ”Språkundervisningen i grundskolan måste utgå från det faktum, att språket i 

första hand är ett medel för muntlig kontakt mellan olika individer” 93. 
 

Kommunikation sågs redan på 60-talet som den främsta motiveringen till 

språkundervisningen, och detta har inte förändrats på över 40 år.  

 

4.3.2.3 Interkulturell förståelse 

Redan i Lgr62 fanns ett kapitel där man motiverade varför man skulle ha kunskaper om 

främmande kulturer, vilket kallades realia94 (4.2.2.2). Även i Lgr80 påpekas det att ” språket 

är ett uttryck för olikartade levnadsförhållanden, annorlunda kultur, olika begreppsindelning i 

skilda länder”95 och däri finns ett kapitel om samhälls- och kulturorientering, där man 

förespråkar kännedom om vardagsliv, samhälle och geografi etc. i det främmande landet. 

Dessa tankar om interkulturellt tänkande och förståelse återkommer i Lpo94 där mångfald och 

kunskaper om samhälleliga förhållanden ses som självklart. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
90 Lpo94 Kursplan Engelska s. 2 
91 Lgr80 s. 77 
92 Lgr69 s. 142 
93 Lgr62 s. 194 
94 Ibid. s. 190 
95 Lgr80 s. 76 
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4.3.2.4  Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret 

I Lpo94 beskrivs det att eleven i slutet av årskurs fem ska kunna följande: 

 

1. Förstå tydligt och enkelt tal och själv kunna delta i enkla samtal 
2. Kunna läsa och förstå enkla berättelser och beskrivningar 
3 Kunna göra sig förstådd i skrift, t.ex. i enkla meddelanden 
4.   Känna till något om levnadsförhållanden i engelskspråkiga länder 

 

Till skillnad från strävansmålen sätter dessa mål upp en nivå som den enskilde eleven bör 

uppnå för att kunna få åtminstone betyget godkänt.  

 

4.3.2.5 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret  

Följande skall eleven enligt Lpo94 kunna i slutet av nian: 

 

1. Förstå tydligt brittiskt och amerikanskt tal 
2. På ett enkelt språk kunna muntligt berätta något som han eller hon hört, läst eller 

upplevt 
3. Kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i berättande och beskrivande texter samt  

   ta fram fakta ur en saktext 
4. Kunna formulera sig skriftligt i enkla former, t.ex. i meddelanden och brev 
5. Ha allmänna kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i 

engelsktalande länder 
6. Vara van att använda ordbok och grammatik som hjälpmedel vid läsning och 

skrivning på egen hand 
 

Målen ovan ger uttryck för tidigare fastställda mål i de föregående kursplanerna. Till exempel 

punkt 1-4 återger de krav på språkliga färdigheter som har förekommit ända sedan Lgr62. 

Punkt 5 speglar de kriterier som i Lgr80 beskrevs i kapitlet samhälls- och kulturorientering 

där det stod att ”samhällsliv, arbetsliv, geografiska förhållanden, kultur och aktuella problem 

främst i engelsktalande länder bör på olika sätt tas upp till behandling”96. Punkt 6 återfinns i 

Lgr80 i kapitlet använda hjälpmedel där det stod att ”eleverna behöver kunna ta reda på ords 

uttal, användning och betydelse (…) Övning i att använda ordlista (…) Övning i att använda 

lexikon”97. Sammanfattningsvis, kan sägas att de kraven på språklig korrekthet, realia och 

övriga ovannämnda färdigheter lever kvar i Lpo94 fast i andra ord. 

 

 

 

                                                   
96 Lgr80 s. 81 
97 Ibid. s. 80 
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4.4   Kursplaner 2000 

Kursplaner 2000 är en reviderad version av kursplanerna som kom tillsammans med Lpo94. 

Läroplanen är för övrigt densamma (dvs. Lpo94). Revideringen av kursplanerna motiverades 

på följande sätt: 
 

”Skolan är förmedlare av samhällets kulturarv som värden, traditioner, språk och 
kunskaper. Men skolan måste också förbereda för livet i ett samhälle som förändras.  
De snabba samhällsförändringarna som ökad internationalisering och kulturell 
mångfald, arbetslivets förändring och informationsteknologins utveckling påverkar 
arbetet i skolan. Det är en av orsakerna till att kursplaner och betygskriterier behöver 
revideras”98.  

 

Revideringen tillkom också som ett direkt resultat av en utvärdering av kursplanerna i Lpo94. 

Lärarna sade sig till stor del vara nöjda och att kraven låg på en rimlig nivå, men de tyckte det 

var svårt för eleverna att uppnå de fastställda målen. I samband med utvärderingen av 

kursplanerna gjorde man också en undersökning som visade att det var stor skillnad mellan 

kommunerna på hur kursplanerna och betygskriterierna uppfattades och tolkades i den lokala 

kursplanen på skolorna. På grund av åsikter som dessa beslöts det att förtydliga kursplanen så 

att de nationella målen lyftes fram samtidigt som dokumentet blev anpassningsbart på de 

lokala skolorna.99. Arbetet med detta resulterade i Kursplaner 2000. 

 

4.4.1 Innehåll 
Strukturen på Kursplaner 2000 är i princip densamma som i Lpo94, men ett par ändringar har 

dock gjorts. Till exempel har avsnittet Interkulturell förståelse tagits bort och kriterier för 

betyget MVG har tillkommit utöver G och VG. 

 

4.4.1.1  Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Avsnittet Ämnets syfte och roll i utbildningen inleder kursplanen. Här vidhålls engelskans 

givna plats i samhället och man understryker vikten av att eleverna ska ”kunna ta del av den 

snabba utvecklingen som sker genom informations- och kommunikationsteknik”100. 

Dessutom ges begreppet mångkulturalitet prominens i detta avsnitt 

 

 

                                                   
98 Kommentarer till grundskolans kursplaner och betygskriterier Upplaga 1 s. 7 
99 Ibid. 
100 Engelska kursplanen 2000 s. 1 
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4.4.1.2  Mål att sträva mot 

Strävansmålen har omformulerats och ligger nu i definitionsväg närmre de tidigare 

kursplanernas kunskapsområden ”höra”, ”tala”, ”läsa”, ”skriva”. De har dessutom blivit färre: 

från 13 punkter till 11. I målen, som nu är tydligare än i Lpo94 ser man att ordningen ”höra”, 

”tala”, ”läsa”, ”skriva” fortfarande råder. 

 

4.4.1.3  Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Detta avsnitt (4.3.2.2) har i Kursplanerna 2000 genomgått en stor förändring. Det delades 

tidigare in i två underkategorier, kommunikativ språkfärdighet och interkulturell förståelse. 

Nu tar istället avsnittet i sin helhet upp ett flertal ”kompetenser” som ingår i den allsidiga och 

kommunikativa språkförmågan101. Interkulturell förståelse räknas till en av de kompetenser 

och beskrivs på följande sätt:  
 

”Förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter 
och kulturer i engelsktalande länder utvecklas hela tiden och leder på sikt till förståelse 
för olika kulturer och interkulturell kompetens”102.  

 

Tanken är med andra ord att det interkulturella tänkandet ska genomsyra hela 

utbildningsprocessen. 

 

4.4.1.4  Mål som eleverna ska ha nått i slutet av femte skolåret 

I detta avsnitt har det tillkommit fyra mål jämfört med Lpo94 och här finns nu sammanlagt 8 

mål som eleven ska ha uppnått i slutet av femte skolåret.. Förutom att målen för höra, tala, 

läsa, skriva har omformulerats, förväntas eleven nu ”kunna reflektera över hur den egna 

inlärningen av t.ex. ord och fraser går till” 103. Dessutom finns det nu slutligen ett mål som 

anger att eleven ska både kunna samarbeta och arbeta enskilt. Eleven ska således ”kunna 

genomföra korta, enkla muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen 

hand”. 

 

4.4.1.5  Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Även dessa mål har genomgått förändringar. De flesta är rena omformuleringar med enstaka 

tillägg för att kunna tydliggöra målets innebörd. Avsnittet innehåller dock tre större 

förändringar: 
                                                   
101 Skolöverstyrelsen. Undervisning i främmande språk, Kommentarmaterial Lgr80, 1990 s. 22 
102 Engelska kursplanen 2000 s. 2 
103 Ibid. 
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1. Istället för att förstå tydligt brittiskt och amerikanskt tal, ska eleven nu  
 ”förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal” 104.  

2. Utöver att kunna ”muntligt berätta något som han eller hon hört, läst eller 
upplevt”105 ska eleven nu dessutom kunna ta ställning till detta genom att 
”uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne 
angeläget ämne” 106.  

3. Utöver att ”ha allmänna kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner 
och levnadssätt i (centralt) engelsktalande länder” har det nu lagts till att 

   eleven ska kunna ”göra jämförelser med egna kulturella erfarenheter”107.  
 

Likt målen för årskurs fem, ska eleven även kunna reflektera över, och dra slutsatser om, sitt 

sätt att lära sig engelska, kunna samarbeta med andra och dessutom kunna välja och använda 

hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter. 

 

4.4.2  Kunskapssyn 
Kommunikativ språkfärdighet och interkulturell förståelse är centrala begrepp i 

Lpo94/kursplaner 2000. Elevens medvetenhet och ansvar för de egna studierna betonas 

mycket starkare i Lpo94 än i någon tidigare läroplan för grundskolan108. Den kunskapssyn 

som ligger till grund för Lpo94 är i grund och botten en konstruktivistisk syn; eleven ses alltså 

som medskapande i lärandet. Eleven ska aktivt vara delaktig i både planeringen såväl som 

undervisningen. Dessutom ska eleven kunna utvärdera sitt arbete mot ökade kunskaper109. 

Genom koppling till internationella och interkulturella aspekter som TV, internet och musik 

lyfts omvärlden in i ämnet. Många olika budskap ges, eleven ska integrera språkkunskaper 

med sina egna erfarenheter, sin kunskap och tolkning av världen och sin personlighet.  

 Utgångspunkten för 90-talets kunskapssyn låg i ett kursplanesystem med en tydlig 

angiven progression gällande elevernas färdighets- och kunskapsutveckling. Systemet skulle 

vara omfattande för hela skolan (inkl gymnasieskolan). Det första steget skulle gälla för 

nybörjare och det sista skulle vara en avancerad nivå jämförbar med engelska som arbetsspråk 

eller vid högskolestudier110. Kursplanen innehöll detaljer som kännetecknar en modern 

språkundervisning, med interkulturell, kommunikativ och sociokulturell kompetens.  

 Utöver detta skulle kursplanen tillgodogöra sig resultat från tidigare gjord forskning och 

utvecklingsarbete som gjorts under 80–90-talet. Den forskning som man framhöll som 

                                                   
104 Ibid. s. 3 
105 Lpo94 kursplan engelska s. 3 
106 Engelska kursplanen 2000 s. 3 
107 Ibid. 
108 Kommentarer till grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000 upplaga 1 s. 44f 
109 Nationell utvärdering av skolan 2003 s. 36 
110 Malmberg 2000 s. 31 



32 
 

synnerligen viktig var den som föll inom ramarna för området strategies och learner 

autonomy 111. Den modell som så småningom kom att ligga till grund för kursplanen i Lpo94 

var den s.k. Common European Framework (CEF), ett språkutvecklingsprogram som hade 

utarbetats av Europarådet. CEF utgjordes av tre övergripande steg indelade i två 

underkategorier, sammanlagt sex nivåer112. De kommunikativa färdigheterna delades in i 

Reception, Interaction, Production och Mediation. Varje sådan färdighet kunde vara muntlig 

eller skriftlig och dessa färdigheter beskrevs sedan i en skala. Skalan hade i CEF tydliga 

förklaringar till varje nivå, där ”basic user” (nybörjare) är någon som befinner sig i 

begynnelsefasen av sin engelskundervisning och ”Proficient user” (skicklig/erfaren) är en 

person som kan röra sig fritt med språket och alla dess aspekter113. CEF ligger än idag till 

grund för kursplanerna i engelska, både i grundskolan och i gymnasiet.  
 

5 Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning var att visa på vilka förändringar som skett i de fyra 

kunskapsområdena ”höra”, ”tala”, ”läsa”, ”skriva” i de engelska kursplanerna från och med 

grundskolans tillkomst. Analysen har fokuserat sig på följande huvudfrågor: 
 

 I vilket sammanhang förekommer de olika kursplanerna och vad föranledde 
förändringarna som resulterade i den nya läroplanen?  

 
 Hur skiljer sig kursplanernas innehåll från varandra rent formellt inom 

anvisningarna för de grundläggande färdigheterna ”höra”, ”tala”, ”läsa” och 
”skriva”?  

 
 Vilken kunskapssyn framträder i kursplanerna? Vilken eller vilka 

språkvetenskapliga teorier har influerat kursplanernas utformning?  
 

För att underlätta det för läsaren att få en överblick över de främsta skillnaderna mellan 

kursplanerna i engelska under åren 1962 till 2000, presenteras här nedan en tabell som med 

hjälp av nyckelord redogör för de utmärkande dragen i de analyserade kursplanerna. 

 

 

 

 

                                                   
111 Ibid. 
112 The Common European Framework in its political and educational context s. 23 
113 Malmberg 2000 s. 32 
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Tabell 1 Sammanfattning av de undersökta kursplanerna 
 

Innehåll Lgr62 Lgr69 Lgr80 Lpo94 Kplan 2000 

Sammanhang 
(Bakgrund) 

Grundskolans 
första Läroplan 

Reform (revision) 
av Lgr62 

Kom till som 
ett resultat av 
SIA-
utredningen 

Första målstyrda 
läroplanen, 
inkluderar same- 
special- och 
särskolan  

Reviderad 
kursplan för 
Lpo94 

Höra Lyssna repetera 
undvika fel undvika fel 

Förstå 
varierade 
former av 
engelska 

Samma som 
Lgr80 samt 
Koppla till 
identitet 

Samma som 
Lpo94, fokus på 
identitet och 
interkulturalitet 

Tala 

Bundna 
talövningar 
brittisk engelska 
förespråkas 

Samma som 
Lgr62 samt 
enspråkighet 

Höra och tala 
blev ”Höra-
tala” 
 

Dialog utifrån 
elevens 
kunskapsnivå 

Dialog utifrån 
elevens 
kunskapsnivå 

Läsa 
Extensiv 
intensiv och 
kursiv läsning 

Extensiv och 
intensiv läsning 

Läsa ”olika 
typer” av text 

Kunna skriva 
meddelanden 
Brev etc. 
allt utifrån eleven 

Kunna skriva 
meddelanden 
Brev etc. 
allt utifrån 
eleven 

Skriva Stöd till hör- tal 
undervisningen 

Mer varierade 
former av skriven 
text 

Olika typer av 
skrift 
Utifrån 
elevens 
kunskaper 

Skriva varierade 
former av text 

Skriva varierade 
former av text 

Kunskapssyn 
Audio-ling. 
behaviorism 
Skinner 

Audio-ling. 
Dogmatisk 
Chomsky 

Elevstyrd- 
undervisning 
EPÅL 

Interkulturalitet 
värdegrund. CEF 

Interkulturalitet 
Värdegrund. 
CEF 

Övrigt 
Språkliga 
mönster lever 
kvar än idag 

Supplement 
engelska. 
Undervisningen 
flyttas till 
lågstadiet 

Elevcentrerad 
Affektivt mål 
”Kommentar-
material” 

Läroplan och 
kursplan 
separeras. 
Värdegrund 

Gäller 
fortfarande, 
2008 

 

 

I vad som följer kommer jag nu i kortfattade ordalag redogöra för ovanstående tabell och 

summera de resultat jag kommit fram till under denna undersökning. 

 Ända sedan införandet av Lgr62, grundskolans första läroplan, har engelska varit ett 

obligatoriskt ämne för alla elever från årskurs 4 – 9. I Lgr69, den efterträdande läroplanen, 

införde man engelskundervisningen i årskurs 3114, och obligatoriet utökades således till sju år. 

Den metod man arbetade efter var framför allt den s.k. Audio-lingvala metoden. Läraren var 

en slags ”drillmästare” som ledde eleverna till att producera särskilda svar inom givna ramar 

(t ex -Is this a X? Yes, it is a X.) och bundna talövningar var vanliga där läraren ställde frågan 

till eleven så det endast kunde finnas ett rätt svar (tex -Does X do Y? Yes X does Y.) 115. 

Läroplanerna var utformade som kompletta och handfasta böcker som läraren kunde 
                                                   
114 Nationell utredning av skola 2003 s. 36 
115 Lgr69 II supplement 4 s. 5 
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konsultera vid behov. I Lgr62 angavs anvisningarna för de fyra kunskapsområdena i 

ordningen ”höra”, ”läsa”, ”tala”, ”skriva”; och i Lgr69 ”höra”, ”tala”, ”läsa”, ”skriva”. Detta 

reflekterar tydligt vilken språksyn som gällde; språklig korrekthet var under de tidigare åren 

viktigare än att kunna interagera på det främmande språket. Förebyggande av fel gjordes 

genom att lära eleven endast det ”rätta svaret”.  Man trodde att ifall eleven gjorde fel, skulle 

det felinlärda gro fast och eleven skulle ha svårigheter att lära sig det rätta. 

 Genom övergången till Lgr80 förändrades språksynen från en rent språklig grundsyn till 

en mera kommunikativ språksyn116. Bland kunskapsområdena råder nu ordningen höra-tala, 

läsa, skriva. Språklig korrekthet var inte längre i fokus för språkinlärningen. Eleverna skulle 

istället koncentrera sig på att förstå engelskan, och kunna göra sig förstådda i praktiska, 

verklighetsförankrade, situationer. I Lgr80 betonas även vikten av ett meningsfullt textuellt 

innehåll, kulturella och interkulturella aspekter, och att läraren ska ta till vara elevernas egna 

intressen. Fokus i klassrummet har flyttats från läraren till eleverna och läraren skulle utgå 

från elevernas kunskapsutveckling snarare än hålla på med diverse drillövningar117. Den nya 

elevsynen medförde att man införde ett s.k. ”affektivt mål”118, där tanken var att eleverna 

skulle vara aktiva och orädda när de använde det främmande språket, och genom olika 

strategier skulle de lära sig att hålla en konversation vid liv. 

 Genom Lpo94 fick skolan en helt ny struktur; undervisningen gick från att vara 

regelstyrd till målstyrd vilket påverkade utformningen av kursplanerna. Indelningen höra, 

tala, läsa, skriva försvann tillsammans med andra formella anvisningar som tidigare varit 

standard i kursplanerna. Man finner nu istället två övergripande mål; mål att sträva mot och 

mål att uppnå. Mål att sträva mot är de mål eleven ska sträva mot att uppnå utifrån sin egen 

kunskapsutveckling. Mål att uppnå anger de mål som eleven bör uppnå enligt specificerade 

nationella målen för årskurs fem och nio. Trots dessa omfattande förändringar går det 

fortfarande att skönja de klassiska kunskapsområdena som har integrerats i de nationella 

målen. Kursplaner 2000 ersatte den befintliga kursplanen tillhörande Lpo94, men läroplanen 

är fortfarande densamma. Centrala begrepp i de två sista kursplanerna är kommunikativ 

språkfärdighet och interkulturell förståelse. Eleven ska dessutom vara delaktig i sin egen 

språkundervisning och kunna reflektera över sin egen språkinlärningsförmåga.  

 Den svenska grundskolan har haft sammanlagt fyra läroplaner med fem tillhörande 

kursplaner i engelska. I denna uppsats har jag beskrivit och diskuterat dessa och gett en 

                                                   
116 Nationell utredning av skola 2003 s. 36 
117 Ibid. 
118 Språkboken s. 20 
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överblick över läroplanernas tillkomst ur ett samhälleligt och pedagogiskt perspektiv. Från en 

pedagogisk synpunkt är den mest anmärkningsvärda förändringen under den undersökta 

perioden den förändring som ägde rum i samband med införandet av Lgr80. Den nya 

elevsynen var banbrytande och gav rum åt nya pedagogiska förhållningssätt som i Lpo94 

resulterade i att den enskilda eleven sattes i centrum. Mångkulturalitet har funnits i olika 

ordalag funnits med i olika sammanhang ända från Lgr62, men har i samband med den ökade 

invandringen växt sig starkare med åren. 

 

5.1.2 SLUTORD 

Min hypotes i inledningsskedet av detta arbete var att skolan reflekterar samhället, och ifall 

samhället förändras bör också skolan göra det. Genom systematiska jämförelser kursplanerna 

emellan har denna hypotes besannats. Analysen har visat att kursplanernas förändring och 

utveckling är direkt kopplade till den förändrade kunskapssynen i samhället.  

 Nya pedagogiska rön och språkdebatter influerar och inspirerar till nya metoder, 

förhållningssätt och framförallt till nya typer av språkundervisning.  Nya kulturer möts och 

världen blir mindre och mindre. 

 Det primära instrumentet för kommunikation inom det globala samhället är, och 

kommer troligen förbli, det engelska språket. Därför är det av yttersta vikt att skolan söker 

ytterligare medel till att främja eleverna behov att detta omfattande kommunikationsverktyg. 

Läroplaner och kursplaner är ett ovärderligt? verktyg för alla som på något sätt jobbar med 

pedagogisk verksamhet. Utvärderingar av dessa medel kommer alltid att behövas. Ett område 

av speciellt intresse för framtida forskning vore att undersöka skolans värdegrund, och dess 

förhållande till interkulturellt tänkande utifrån samma medel som i denna uppsats. 
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