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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att utöka vår kunskap om hur tillämpningen av Gy 11 fungerar i 

engelskämnet. För att få svar på detta formulerades fyra frågeställningar kring lärarnas attityd 

till, kännedom om och användning av läroplanen, samt lärarnas upplevda stöd från 

omgivningen. Frågeställningarna baserades på utvalda studier som gjorts inom ämnet vilka 

angav villkor för en lyckad implementeringsprocess samt som visade exempel på tidigare 

genomförda implementeringsprocesser inom skolan. Undersökningen som antog en 

hermeneutisk ansats genomfördes i två kommuner och bestod av kvalitativa intervjuer i 

halvstrukturerad form. Fem gymnasielärare deltog i intervjuerna, vilket resulterade i data som 

transkriberades och analyserades med hjälp av meningskoncentrering. Resultatet visade på en 

överlag positiv implementeringsprocess där fyra av fem lärare ansågs ha lyckats med 

implementeringen av Gy 11. Resultatet visade också att de, enligt tidigare forskning, 

presenterade krav på en lyckad implementeringsprocess stämde väl överens med vad lärarna i 

vår studie uppvisade. Då implementering är en utdragen process kan resultatet av vår studie 

endast ses som en inblick i nuläget.  

Nyckelord: pedagogik, implementering, läroplanstillämpning, Gy 11, engelska 
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Inledning  

En ny läroplan infördes för några år sedan. Implementeringsforskning lyfter fram att ”det bör 

finnas viktiga kunskaper om implementering att hämta framförallt från sådana mikromiljöer 

där genomförandet slutligen ska ske ” (Alexandersson, 2006, s. 24). Vi finner det därför 

intressant att göra en kvalitativ intervjustudie, med hermeneutisk ansats, för att utöka 

kunskapen om hur Gy 11 tillämpas i den mikromiljö där den just nu befinner sig i en 

implementeringsprocess. I och med att vår utbildning närmar sig sitt slut och vi snart skall 

möta skolans verklighet vill vi utveckla vår kunskap kring hur skolans styrdokument tillämpas 

i praktiken. Med grund i utvalda studiers resultat vill vi att ta del av lärares attityd kring 

läroplanens användningsområde, studera lärarnas kännedom om läroplanen, få en uppfattning 

om lärares upplevelser gällande stöd från omgivningen samt undersöka hur lärare använder 

sig av läroplanen i planeringen av undervisningen.  

Centralt inom skolvärlden är just de styrdokument som regeringen skapat för att lärare ska 

kunna ”förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och 

utveckla kunskaper” (SKOLFS 2011:144, s. 6).  Med andra ord ska läroplanen fungera som 

ett hjälpmedel för läraren där beslut fattade på makronivå ska genomföras praktiskt på 

mikronivå (Alexandersson 2006). Eftersom läroplanen är ett styrdokument som det svenska 

utbildningssystemet vilar på är det viktigt att belysa hur lärare tillämpar den i sin 

undervisning. Skolans mål är att bedriva en undervisning där alla elever behandlas lika och 

ges likvärdiga förutsättningar att nå målen (SKOLFS 2011:144), något som ska säkerställas 

genom att undervisningen utgår från läroplanen. Om det inom den svenska skolan finns en 

implementeringsklyfta, i likhet med vad majoriteten av de internationella studier (Kirkgöz, 

2008; Yan & He, 2012; Shawer, 2012 och Orafi & Borg, 2009) som vi valt att använda visar 

på, hur kan vi då säkerställa att undervisningen blir likvärdig?  

Internationella undersökningar visar på en negativ skoltrend i Sverige (Skolverket, 2013). Den 

senaste PISA-rapporten från 2014 visar att svenska 15-åringar hamnar under OECD-

genomsnittet gällande problemlösning (Lärarnas tidning, 2014).  Även i PISA-rapporten från 

2012 gällande matematik, naturkunskap och läsförståelse ligger Sverige under snittet 

(Skolverket, 2013). I ett pressmedelande från Skolverket i december hävdas att resultaten i 

dessa ämnen försämrats ytterligare. Skolverkets generaldirektör, Anna Ekström understryker 
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skolans problematik och hävdar att ”Läget är allvarligt när det gäller kunskapsutvecklingen i 

skolan (Skolverket, 2013). 

Den negativa utvecklingen har, enligt Skolverkets rapport (2013:398), pågått under längre tid. 

Där påvisas att ” Sedan den första PISA-studien år 2000 har de svenska resultaten sjunkit 

kontinuerligt och ligger nu under genomsnittsresultaten för OECD i alla undersökta 

kunskapsområden (Skolverket, 2013, s. 6).  Men även om dessa rapporter visar på en negativ 

skoltrend i Sverige menar utbildningsminister Jan Björklund att han inte har några större 

förväntningar på de senaste PISA-rapporterna, eftersom Sverige är inne i en skolreform som 

tar lång tid och att resultatet av den först kan ses om 15 år (Aftonbladet, 2014). Även andra 

hävdar att implementering av förändringar inom skolans värld är en utdragen process: att 

kunna se ett färdigt resultat och utvärdera en skolreform tar oftast mellan 10-15 år 

(Skolverket, 2004, 2013).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utöka vår kunskap om hur tillämpningen av Gy 11 inom 

engelskämnet på fem utvalda gymnasieskolor fungerar: hur kunskap om och attityd till 

läroplanen ser ut på utvalda skolor, huruvida lärare upplever att de får stöd i att realisera 

läroplanens intentioner? Vi vill också ge exempel på hur ämnesplanen för engelska 5 används 

rent praktiskt i undervisningsplaneringen.  

- Hur ser lärarnas kännedom om innehållet i Gy 11 ut? 

- Vilka attityder har lärarna till Gy 11? 

- På vilka sätt upplever lärarna att de får stöd från omgivningen för att möjliggöra 

implementeringen av läroplanen? 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en problemformulering som visar på varför undersökningen är 

nödvändig. Detta följs av studiens syfte och frågeställningar varpå en litteraturgenomgång 

beskrivs för att redogöra för var och hur vi sökt den information som ligger till grund för 

uppsatsens olika delar. Inledningen består av två huvuddelar där den första, 

implementeringsteori, syftar till att reda ut begreppet implementering samt till att redogöra för 

några olika teorier som används vid en implementeringsprocess. Den andra delen, 

implementeringsforskning, presenterar de studier som vi fördjupat oss i och utgått från. 

Metoddelen som följer beskriver den kvalitativa forskningens kännetecken och tydliggör 

intervju som metodval och meningskoncentrering som analysredskap. Stycket innehåller 
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också en redovisning av de etiska ställningstaganden som är relaterade till studien. 

Resultatsammanfattningen delar in resultatet i de fyra huvudkategorier vi vid analysen fann 

och presenterar dessa med hjälp av förtydligande citat ur intervjuerna. Resultatet åtföljs av en 

resultatdiskussion och en metoddiskussion. Uppsatsen avslutas med våra egna avslutande 

reflektioner kring arbetet med uppsatsen och uppsatsens resultat. 

Litteraturgenomgång 

Det teoretiska materialet som använts i uppsatsen är valt genom databassökningar och 

referenser från tidigare forskning. Processen inleddes med en sökning, följd av en 

genomläsning av flera abstracts för att hitta relevant litteratur. Vartefter vi läste igenom olika 

texter upptäcktes ytterligare material som vi hade användning av - ett så kallat snöbollsurval 

(Dencsombe 2010). Sökord som bland andra: implementation/implementering, pedagogik, 

läroplan/curriculum, mikro- makrostrategier, ämnesplaner och engelska användes i olika 

kombinationer i databaser som Science Direct, ERIC, DiVA och Libris. 

Litteraturgenomgången gav en bild av implementeringsprocessen som komplicerad och några 

av de faktorer som ansågs påverka implementeringen var lärarnas attityd till läroplanen, 

tillgången till resurser, lärare och elevers kunskapsbas samt rådande skolklimat. Vi valde att 

inte gå vidare med alla faktorer på grund av den begränsade tid som en c-uppsats är tilldelad.  

Något vi finner uppseendeväckande är bristen på svensk implementeringsforskning rörande 

skolan. Flertalet C-uppsatser berör ämnet men det är svårt att hitta mer etablerad forskning 

inom ämnet. Litteratursökningen resulterade i nedanstående stycke angående 

implementeringsteori och tidigare implementeringsforskning. 

Implementeringsteori 

Vad är implementering? 

Implementering innebär ”att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet så att metoderna 

används som avsett” (Sundell & Soydan, 2008, s. 13). Implementeringsprocessen består av 

flera olika faser, från initiering till vidmakthållande, där alla steg är viktiga för att kunna 

planera, genomföra och behålla en reform. Initieringsfasen, kallad behovsinitiering, handlar 

om att kartlägga behovet av en reform. Det är i denna process viktigt att tydliggöra varför en 

förändring är nödvändig och utefter det hitta en metod som kan passa in i verksamheten. 

Under den andra fasen skall metoden realiseras vilket betyder att lämpliga resurser skall 

avsättas för att rimliggöra implementeringen. Att ha stöd från sin omgivning är extra viktigt 

under denna fas i implementeringsprocessen, där resurser som planeringstid, material, 
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utbildning etc., bör införas för att en förändring skall kunna genomföras. Det är också viktigt 

att i denna fas säkerställa att de som är inblandade förstår och är eniga om målen med 

reformen. En reform innebär förändringar som kan påverka personer och grupper som inte är 

direkt involverade i själva implementeringsprocessen varför det är viktigt att även de får insyn 

i arbetet för att undvika negativitet i ett senare skede. När arbetet går in i fas tre: användandet 

av metoden, finns det ett värde i att tillämpa handledning för att reformen skall fortgå likadant 

på alla plan. Om (i detta fall) läraren upplever förändringen som svårtydd kan det leda till att 

hen börjar anpassa metoden till ett arbetssätt som stämmer överens med sina egna 

förkunskaper. Den sista fasen handlar om vidmakthållandet av en ny reform där utvärdering, 

problemformuleringar och förbättringsmetoder måste utvecklas och följas upp 

(Socialstyrelsen, 2012). 

Hogwood och Gunn (1984) listar olika faktorer som skall ses som rekommendationer för att 

lyckas med en implementeringsprocess: 

 Att tillämparen inte hindras av externa omständigheter  

 Att tillräckligt med tid och resurser avsätts till genomförandet  

 Att den nödvändiga kombinationen av resurser är tillgänglig  

 Att det politiska beslutet baseras på en korrekt kausal förståelse av mål och medel  

 Att relationen mellan mål och medel är direkt och utan mellanled  

 Att tillämparen inte är beroende av andra aktörer  

  Att deluppgifterna i genomförandet är specificerade i korrekt ordning.  

  Att det är perfekt koordination och kommunikation (mellan de involverade)  

  Att beslutsfattare kan kräva och uppnå perfekt kontroll över processen 

(Hogwood & Gunn 1984, s. 199-206) 

Läroplanstillämpning  

En parallell term till implementering av läroplaner som återfinns inom implementeringsteori 

är läroplanstillämpning. Linde (2012) tar upp några faktorer i läroplanstillämpningen som 

tycks vara mer inflytelserika än andra: lärobokens inverkan visar att materialet som läraren 

förväntas använda sig av har en stor inverkan på innehållet. Det gäller även de arbetsuppgifter 

som förmedlas av litteraturen, där färdiga uppgifter fungerar som ett hjälpmedel för läraren 

vid lektionsplaneringen, och som samtidigt medverkar till att styra innehållet åt ett visst håll. 

En fara med att låta färdiga uppgifter styra lektionsplaneringen är att det kan vara ett hot mot 

likvärdighetsmålet som skall genomsyra den svenska skolvärlden. ”En likvärdig utbildning 
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innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser 

ska fördelas lika” (SKOLFS 2011:144, s. 6).  Läraren måste därför vara uppmärksam på att en 

uppgift kan kräva olika mycket av olika elever. Linde (2012) påpekar att trots att innehållet i 

läroböckerna är lika, så kan läraren själv selektivt välja bort de delar som anses ointressanta. 

En andra inflytelserik punkt är ämnets traditioner där de paradigmatiska ämnena som 

kännetecknas av en gemensam uppfattning av grundläggande begrepp, teorier och 

lagbundenheter, ofta följts av liknande undervisningsmetoder under en längre tid. Linde 

(2012) menar att den individuella tolkningen av läroplanen som läraren gör är större i ämnen 

rörande samhällsvetenskap, historia och religion än matematik, naturvetenskap och språk. 

Linde (2012) hävdar också att ett intresse av att lägga större vikt vid kommunikation och 

analys finns, men att det främst ligger i läroplansformuleringen och inte hos den lärarkår som 

skall realisera reformen.  

Lärarkåren består av de lärare som praktiskt arbetar i skolorna, något som den tredje punkten 

läraren som individ tar fasta på. Här diskuteras hur den individuella lärarens tolkning 

påverkar innehållet i undervisningen, något som till viss del är beroende av vilket ämne 

läraren undervisar i.  

Under läraren som individ kan också den potentiella repertoaren och teacher thinking 

sorteras in. Med den potentiella repertoaren avses de lektioner som läraren kan genomföra 

beroende på sin erfarenhet och utbildningsnivå, vilket syns i den manifesta repertoaren som 

avser de lektioner som läraren faktiskt genomför. Relationen är lagbunden då den potentiella 

repertoaren avgör hur den manifesta repertoaren kan bli (Linde 2012). Vilket material och på 

vilket sätt läraren genomför lektionen är alltså beroende av vilken bakgrund som läraren har, 

något som flera internationella studier visat på (Carless, 1998; Kirkgöz, 2008). Teacher 

thinking är en forskningstradition som undersöker läraren tankesätt på ett personligt plan, 

gällande personliga drag, anpassningsstrategier samt relationen mellan arbete och privatliv 

(Linde, 2012). Teacher thinking är något som tycks påverka läroplansreformen i hög grad, där 

tre huvudsakliga områden; hur lärare planerar sin undervisning, hur lärarens interaktiva 

tänkande ser ut samt lärarens teorier och föreställningar har visat på att lärarens reaktioner på 

samhällsförändringar väger tyngre än den politiska diskussionen kring läroplansförändringar, 

vilket syns i utförandet. Den sista huvudpunkten är undervisningsprocessen där pedagogiken 

och didaktiken ses som en formande process snarare än en metod att endast förmedla färdiga 

kunskaper (Linde, 2012).  
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Uppifrån-och-ner och nerifrån-och-upp-perspektiv 

Uppifrån-och-ner (top-down) och nerifrån-och-upp (bottom-up) är två metoder som använts 

flitigt inom implementeringsteorin. Metoderna beskriver ett hierarkiskt förhållande där en 

överordnad instans fattar beslut som en underordnad instans skall genomföra. 

Läroplansutformning kan ses som ett uppifrån-och-ner-perspektiv på så sätt att regeringen tar 

beslut om hur läroplanen skall utformas, och det är sedan skolans roll att genomföra beslutet. 

Eftersom denna studie fokuserar på hur implementeringsprocessen realiseras på mikronivå 

och inte hur vägen från beslut till genomförande ser ut kommer dock detta perspektiv inte att 

ges särskilt stort utrymme. Löfgren (2012) beskriver metoderna som något omoderna men i 

och med att de har haft stor inverkan på tidigare implementeringsforskning finns det ändå ett 

värde i att redogöra för de centrala begreppen. Kritik riktat mot uppifrån-och-ner och nerifrån-

och-upp-perspektivet handlar bland annat om ansvarsfördelningen i beslutsprocessen. När den 

beslutande instansen har bestämt att en viss reform skall genomföras så anses processen 

avslutad och ansvaret flyttas då över till de underordnade instanserna som skall se till att 

beslutet verkligen genomförs (Löfgren, 2012). Inom nationalekonomisk forskning finner man 

begreppen principal och agent som står för beslutsfattare respektive tillämpare. En 

problematik förklarad inom detta område är när beslutsprocessen sker på en 

kunskapsotillräcklig grund. Trots att agenten är den som sitter på expertkunskap inom 

området så är det inte agenten som tar besluten. Det råder då vad Molander (2012) kallar för 

informationsasymmetri.  

Mikro och makroteori 

Andra begrepp som relaterar till principal och agent är makro- och mikronivå. Termen 

makronivå kan också benämnas som beslutsnivån eller riktlinjenivån och syftar på den 

centrala myndighetsnivån, vilket således kopplar ihop med begreppet principal eftersom det är 

på denna nivå som besluten sker. För vår studie handlar det om den politiska makten på ett 

generellt plan, och på ett mer precist plan är det den myndighetsinstans som benämns 

Skolverket som hänsyftas, och konkret de skriftliga dokument som ligger till grund för 

styrningen av skolans verksamhet.  Med andra ord relaterar vi till makronivån i den 

bemärkelsen att vi studerar styrdokumentens ordalydelse i förhållande till en mikronivå eller 

mikromiljö, alltså den plats eller område där implementeringsarbete är tänkt att ske i 

praktiken, med andra ord hos den förvaltningsorganisation och den personal som 

reformarbetet är riktat emot (Alexandersson, 2006).  
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Makrostrategi är en annan term, vilken syftar på lärares sätt att anpassa läroplanen till sitt eget 

sammanhang på ett generellt plan, med andra ord metoder att förändra läroplanen så att den 

blir ett ändamålsenligt verktyg för den verksamhet som berörs av styrdokumentet. 

Makrostrategier som Shawer (2010) fann att lärare i hans studie använde var till exempel; 

läroplansutveckling, läroplansförändring och skapandet av olika lärandematerial.  

Mikrostrategi är en utveckling av en makrostrategi; grundläggande handlar det om tekniker 

som syftar till att omsätta makrostrategierna i praktiken (Shawer, 2010).   

Ramfaktorteorin 

En mikrostrategi i realiseringsprocessen är att fatta vissa beslut som skall leda till handling. 

Enligt Linde (2012) genomförde Urban Dallöf en studie som låg till grund för ramfaktorteorin 

som säger att ”om inte förutsättningen f är för handen kan inte handlingen h utföras och 

således finns det alltid ett begränsat frirum för möjliga handlingar” (Linde 2012, s. 59) vilket 

betyder att inte bara det nya innehållet är viktigt för att kunna genomföra en reform, utan 

hänsyn måste tas till andra faktorer som antagning, resurser och elevgrupper. Ramfaktorteorin 

kan relateras till Smith och Lovats (1996) text om beslutsutrymme. Ett beslutsutrymme utgörs 

av de många olika alternativ vi kan välja bland när vi skall ta ett vardagligt beslut. Lärarens 

arbete fungerar på samma sätt, där olika pedagogiska alternativ leder fram till ett beslut som 

påverkar undervisningen. Beslutsfattandeprocessen tycks påverkas av två saker. Den första 

berör beslut som redan fattats av andra, till exempel läroplansutformningen eller en lokal 

arbetsplan där det kan stå nedskrivet vad som skall göras i respektive ämne, samt i vilken 

ordning undervisningen skall ske. Den andra faktorn gäller vilka alternativ som läraren anser 

föreligga de beslut som inte är fattade på förhand, där ju fler alternativ läraren har att välja 

mellan, desto större blir beslutsutrymmet (Smith & Lovats, 1996). Vidare finns fem ramar 

som utgör lärarens beslutsutrymme;  

- Systemet 

- Skolan/utbildningsinstitutionen 

- Kolleger/ämne 

- Eleverna 

- Läraren 

Systemet berör de beslut som redan anses fattade, dvs. läroplanen, riktlinjer och policyer, och 

ses av lärare i allmänhet som begränsningar för vilka kunskaper som får läras ut; i vilken 

ordning undervisningen skall ske; hur mycket resurser som skall läggas på respektive avsnitt, 
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samt hur utvärderingen av undervisningen skall gå till. Skolan/utbildningsinstitutionen berör 

skolans organisation och hur funktionen mellan olika delar av skolan ser ut gällande till 

exempel samordning. Lärarens beslutsutrymme är beroende av begränsningar i organisationen 

och berör liknande punkter som systemet: vilken kunskap som får läras ut, strukturen på 

undervisningen, samt resurser och utvärdering. Begränsningar gällande kolleger/ämne kan ta 

sin form gällande: utbildningstakt beroende på olika elevgrupper; hur ämnesundervisningen 

utvecklas med tiden; utvärdering; resurser, samt policybeslut. Förväntningarna på ramen som 

utgör eleverna baseras på lärarens tidigare erfarenheter av elevgruppen, samt kollegors 

uppfattning om den samma. Där kan läraren besluta om olika typer av undervisningsmetoder 

beroende på hur elevgruppen ser ut, gällande till exempel elevernas förutsättningar, intressen 

och motivation. En viktig faktor i denna ram är också lärarens relation till eleverna samt vilka 

utmaningar som det ger.  

Den sista betydande ramen berör läraren och lärarens egna begränsningar, där lärarens 

självbild ligger i fokus. Läraren kan uppfatta sig själv på olika sätt; praktisk, föreläsande eller 

innovativ och baserar därför sina beslut utefter den självbilden. I de fall då läraren anser sig ha 

flera olika kvalitéer tycks också undervisningen bli mer varierad, då människan väljer de 

tillvägagångssätt som enligt erfarenheter har fungerat (Smith & Lovats, 1996). 

Implementeringsforskning 

Implementeringsforskningen berör inte bara det pedagogiska området, vilket framgått i 

avsnittet om implementeringsteori, utan ett antal olika verksamhetsområden och är väl 

utbredd världen över: intresset för hur relationen mellan beslut och genomförande ser ut är 

stort. Implementeringsforskningen utvecklades först i och med de utvärderingar som gjordes 

kring betydande federala program i USA på 1960-talet och i Sverige blev det statskunskapen 

som stod för forskningsutvecklingen (Alexandersson, 2006). Under några decennier forskades 

det intensivt kring lokal implementering av ”centralt fattade policybeslut med syfte att 

förändra verksamhetsstruktur, processer och styrande normer” (Fernler, 2012, s. 5) vilket 

ledde till insikter i betydelsen av lokala praktiker. Intresset för implementeringsforskning 

avtog under senare delen av 80-talet (Fernler, 2012). Det har debatterats kring orsakerna och 

Löfgren lyfter fram ”akademiskt interna och samhälleligt externa faktorer som bidragande till 

det som blir nämnt implementeringsforskningens kris” (Löfgren, 2012, s. 11). Svårigheter i att 

komma överens på akademisk nivå påverkade således implementeringsforskningen negativt. 

Forskningsområdet hämmades även av en samhällsutveckling inom inflytelserika länder, 

däribland Storbritannien och USA, där statens maktposition försvagades. De nyliberala 
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regeringarna använde sig inte av den föregående politiska taktiken att ingripa i 

samhällskroppen vid tillstötande av problem. På senare år har dock intresset återigen blivit 

starkare. Löfgren menar att ”implementeringsstudier fortfarande är relevanta även om de inte 

längre är ett huvudområde inom förvaltningsforskning” (Löfgren, 2012, s.11). Denna 

förskjutning i ett återupplivat fokus på implementeringsfrågor kopplar Fernler (2012) till 

rådande samhällsklimat. Hon hävdar att samhället återigen går mot en starkare hierarkisk-

rationalistisk reglering av offentlig sektor (Fernler, 2012).  

De senaste åren har fallstudier, bland annat inom utbildningsområdet, visat på det svåra i 

lyckad implementering i organisationer uppbyggda av ”många nivåer, många intressenter och 

som har en uttalad ambition att förändra mänskligt beteende” (Alexandersson 2006, s. 23) och 

skolans värld är just ett exempel på organisatorisk komplexitet med många aktörer och skilda 

nivåer vilket genererar svårigheter på vägen till en tillfredsställande implementering. Flertalet 

tidigare studier visar på en implementeringsklyfta där lärare misslyckas med att realisera 

läroplanens mål (Kirkgöz, 2008; Yan & He, 2012; Shawer, 2010; Orafi & Borg, 2009). 

Studierna är kvalitativt utformade där intervjuer och observationer har använts för att finna 

svar på om en läroplansimplementering lyckats eller inte, samt vilka faktorer som kan sägas 

ligga till grund för utfallet. 

”Implementering innebär att politiska beslut skall realiseras” (Bengtsson, s. 11). Att inte 

kunna realisera ett politiskt beslut, till exempel ett kunskapskrav i en läroplan, beror enligt 

Bengtsson (1986) på bristande resurser, något som Yan & He (2012) fann vara en bidragande 

orsak till en misslyckad implementering av en läroplan i Engelska på en skola i Kina. Lärarna 

ställde sig då först positiva till läroplanen och lyfte saker som ökad elevaktivitet under 

lektionerna och att ha en flexibel och inspirerande inställning till läroböckernas innehåll i 

jämförelse med att följa boken till punkt och pricka, som viktiga. Däremot upplevdes dessa 

mål som svåra att uppnå. Man ansåg att eleverna inte hade en tillräckligt bra engelsk 

språkgrund att stå på för att kunna utföra läroplanens uppgifter och bristen på stöd från 

omgivningen visade sig vara en anledning till att implementeringen inte lyckades. Att 

eleverna skall ta mycket plats och ha möjlighet att själva styra lektionerna var något som 

ansågs svårt att genomföra då skolklimatet i Kina är väldigt examinationsorienterat där 

mätbar kunskap är viktigare än kommunikativ kompetens och problemlösning. Även i Norge 

har implementeringen av en ny läroplan stött på problem. I rapporten Evaluering av Reform 

97 - Slutrapport frå styret for program for evaluering av reform 97 förklaras detta med att den 

dominerande skoltraditionen gör det svårt för implementeringen att få fäste. Likaså i Libyen 
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förklaras en misslyckad implementering med skolmiljörelaterade faktorer (Orafi & Borg, 

2009). Enligt Lundqvist (1987) finns det tre anledningar till att en implementering inte får ett 

positivt utfall;  

- Tillämparen förstår inte beslutets innebörd 

- Tillämparen kan inte verkställa beslutet 

- Tillämparen vill inte följa beslutsintentionerna 

 

Lundquists (1987) punkter ligger i linje med de resultat som Carless (1998) fann i Hong Kong 

ligga bakom en lyckad implementering av en läroplan. Intervjusvaren och resultaten på den 

enkät som skickades ut till en större grupp lärare indikerade att en lärare som lyckats med att 

implementera en läroplan hade en högre positiv inställning till läroplanen i jämförelse med 

andra engelskalärare. Det visade sig också att läraren hade en god, dock inte fullgod förståelse 

av läroplanen, och därtill fann stort stöd från skolans rektor i sitt arbete, något som visat sig 

vara viktigt för att implementeringen av en ny läroplan skall lyckas. 

Kirkgöz (2008) genomförde en studie i Turkiet som syftade till att se hur läraren på lågstadiet 

använde sig av läroplanen i undervisningen. Efter analysen delades lärarna in i tre olika 

grupper beroende av faktorer de visat upp under lektionerna. Transmission-oriented teachers 

(TO) bestod av 16 lärare som visade sig ligga längst ifrån läroplanen, Interpretation-oriented 

teachers (IO) 6 lärare som låg närmast läroplanen och Eclectic-oriented teachers (EO) 10 

lärare, som befann sig mellan de två andra grupperna. Signifikant för lärare i gruppen TO, var 

att de tenderade att lägga kraft på att leverera kunskap snarare än att eleverna skulle få vara 

delaktiga och aktiva under lektionerna. Lärarna i denna grupp genomförde oftast en lektion 

som följde mönstret; ta närvaro och ha en genomgång av föregående lektion följt av kontroll 

av läxor eller en lektionsuppvärmning bestående av frågor till eleverna. Överlag visade det sig 

att dessa lärare använde sig av en lärarcentrerad undervisningsmetod där läraren talade och 

ställde frågor till eleverna. Lärarna i gruppen IO var mer flexibla i sin undervisning och lade 

större vikt vid att eleverna deltog och kommunicerade med varandra under lektionerna. 

Analysen visade att undervisningsstrategierna som användes av lärarna i denna grupp låg i 

linje med läroplanen som skulle användas i den Turkiska skolan. Lektionerna som denna 

grupp av lärare utförde innehöll inte bara uppgifter från läroböckerna utan involverade även 

sånger, lekar, pussel och annat material för att stimulera eleverna. Till skillnad från lärarna i 

TO-gruppen var undervisningen här inte lärarcentrerad, utan bestod av fler gruppuppgifter. 

Den tredje gruppen, EO befann sig mellan de två tidigare grupperna och 
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undervisningsstrategierna skiftade mellan traditionella och kommunikativa, där de 

traditionella förekom något mer. De kombinerade den nya med det gamla där den 

lärarcentrerade undervisningen blandades med den mer elevaktiva. Kirkgöz (2008) visar med 

sin studie att resultatet av implementeringsprocessen skiljer sig mellan lärare och att denna 

skillnad tycks bero på lärarens inställning till och kännedom om läroplanen.  

Även Shawer (2010) fann i Saudi-Arabien att olika typer av lärare använder sig av läroplanen 

på olika sätt. Studien inriktades liksom Kirkgöz (2008) mot att finna hur lärare använde sig av 

läroplanen i undervisningen, men ställde också frågan om vilka strategier läraren använde sig 

av vid implementeringen, beroende av till vilken grupp läraren tillhörde gällande attityd 

gentemot läroplanens utformning. Lärarna sorterades efter analysen in i tre grupper; 

läroplansutvecklare, läroplansskapare och lärosplansutövare. Läroplansutvecklarna anpassade 

materialet i läroplanerna för att det skulle passa in i verksamheten med hjälp av mikro- och 

makrostrategier. Makrostrategier innebär att skapa generella steg som läraren kan följa för att 

passa in läroplanen i det faktiskt praktiska sammanhanget och mikrostrategier, att mer 

specifikt skapa steg för att konkretisera makrostrategierna, vilket nämnts ovan. En 

mikrostrategi i studien av Shawer (2010) var till exempel att söka lärandematerial utöver de 

vanliga läroböckerna, för att utveckla och anpassa läroplanen utan att förändra själva kärnan. 

Lärarna i gruppen var flexibla och experimenterade med olika typer av material för att öka 

intresset hos eleverna. Läroplansskaparna arbetade med att själva skapa förutsättningarna för 

sin undervisning genom att ibland själva men ofta tillsammans med eleverna bestämma vad 

som skulle ingå i undervisningen. Lärarna i denna grupp utgick sällan från hjälpmedel som 

färdiga lektionsplaner, utan skapade egna lektioner där delar i läroplanen inkluderades som till 

exempel huvudtema för en lektion. Användandet av standardiserade läroböcker är i denna 

grupp, liksom i gruppen med läroplansutvecklande lärare, mindre om inte liten, och istället 

sökte lärarna upp annat material som tidningsartiklar, resebroschyrer, videoklipp etc. Lärarna 

i gruppen läroplansutövare använde läroplanen på ett mer direkt sätt än de övriga grupperna. 

De tenderade att följa läroplanens mål via strategin; lektion-för-lektion, sida-för-sida, uppgift-

för-uppgift. Lärarna i denna grupp planerade sina lektioner noggrant och var tydligt styrda av 

styrdokument och pedagogiska hjälpmedel. De använde sig i stor utsträckning av läroboken 

som i många fall var den enda källan. 

Yan & He (2012) fann i Kina, som nämnts ovan, att en faktor som bidrog till en misslyckad 

implementering var att lärarna upplevde ett bristande stöd från sin omgivning. Brister i stöd 

kan betyda att läraren inte får feedback eller uppbackning från skolans rektor och därför 
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finner det svårt att genomföra reformen. Det kan också handla om brist på stöd från kollegor 

som inte har samma engagemang i implementeringsprocessen eller att läraren upplever sin 

egen kunskapsnivå som otillräcklig. Carless (1998) menar utifrån sin forskning i Hong Kong 

att stöd innebär ett tydligt och instruktivt ledarskap från rektorn, att personal får tillräckligt 

med utbildning rörande reformen, skapandet av en miljö som främjar samarbete samt att det 

finns ett administrativt stöd.  

Sammanfattningsvis visar forskningsgenomgången på en problematik i 

implementeringsprocessen. En komplicerande faktor i genomförandet av denna typ av 

politiska beslut inom utbildningsområdet är att de kräver en tolkning (Bengtsson 1995), något 

som internationell forskning kan anses befästa genom att visa på en klyfta mellan 

styrdokumentens rekommendationer och lärarens praktiska arbete. Andra faktorer som har 

inflytande över utfallet är lärares attityd till och kunskap rörande läroplanen, där det 

framkommit att en positiv attityd visade sig ge ett positivt utslag för 

implementeringsprocessen; tillgång till resurser såsom tid, personal och lokaler; stöd från 

rektor och kollegor; elevernas kunskapsbas i relation till läroplanens intentioner, samt det 

rådande skolklimatet, där det visat sig att en kommunikativt inriktad läroplan var svår att 

realisera i en resultatinriktad miljö. I vår uppsats valde vi, baserat på den tidigare gjorda 

forskningen, att fokusera på tre av dessa faktorer: kännedom om läroplanen, attityd till 

läroplanen samt vilket stöd läraren känner i implementeringsprocessen, då det var dem vi 

ansåg möjliga att undersöka inom ramen för denna studie. 

Metod 

Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning kan bedrivas på många olika sätt. Gemensamt för utövare av den 

kvalitativa traditionen är sökandet efter ett djupt och fylligt material som oftast tar form i stora 

delar text som på olika sätt tolkas och analyseras. Johanessen & Tufte (2003) beskriver 

skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod med att det inom den första traditionen 

handlar om att räkna och kartlägga olika fenomen, medan man inom kvalitativ tradition 

undersöker fenomenet. Starrin och Svensson (1994) beskriver hur den kvantitativa och den 

kvalitativa traditionen under lång tid har stridit mot varandra och att spänningen mellan dessa 

traditioner har varit stor. Den kvalitativa forskaren har historiskt sett i mångt och mycket varit 

underlägsen den kvantitativa då observationer, beskrivningar och återberättande inte alltid har 

ansetts vara ett trovärdigt resultat och forskningen har därmed heller inte publicerats. Men 
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under slutet av 60-talet då Glaser och Strauss ger ut boken Grounded Theory: Strategies for 

Qualitative Research börjar det hända saker, och den kvalitativa forskningstraditionen växer 

sig allt starkare (Starrin & Svensson, 1994)  

Valet att använda en kvalitativ ansats låg i viljan att undersöka ett fenomen i mindre skala där 

fokus låg på att finna ett djupt och fylligt material och få en god insikt i deltagarnas 

upplevelse, snarare än att kunna dra generella slutsatser.  

Hermeneutik  

Det finns olika typer av ansatser inom den kvalitativa forskningen. Vår studie antog en 

hermeneutisk ansats. Ordet hermeneutik kommer från antikens Grekland där Hermes, 

budbäraren mellan människan och gudarna hade i uppgift att tolka mellan de båda grupperna 

för att de skulle kunna förstå varandra (Westlund, 2009). Hermeneutiken har bland annat 

utvecklats genom kyrkofäderna under det första århundradet e.Kr och vår tids stora 

hermeneutiker Hans Gadamer (Thomassen, 2007). Att använda sig av en hermeneutisk ansats 

innebär att forskarens uppgift är att ”tolka, förstå och förmedla” (Westlund 2009, s. 62) vilket 

syns i studiens syfte som var att förstå och redogöra för läroplanens användning i skolan.  

Centralt inom hermeneutiken är del- och helhetsprincipen kallad den hermeneutiska cirkeln 

eller spiralen. Den syftar till att se på det insamlade materialet upprepade gånger och med 

olika infallsvinklar för att öka förståelsen av innebörden. Vad man finner vara viktigt första 

gången man läser en text som en helhet kan ändras efter att delarnas mening studerats. Del- 

och helhetsprincipen kan också användas som en validitetsfaktor där flera textsegment som 

visar på samma tolkning gör forskarens slutsatser mer rimliga (Westlund 2009). Att tolka en 

text innebär alltid att de egna erfarenheterna och en viss förförståelse kommer att spela in. 

Detta är något som vi, med bakgrund i lärarutbildningen och läraryrket har tagit hänsyn till i 

analysprocessen, nämligen att inte låta vår förförståelse om skolan ligga till last, utan att låta 

intervjupersonerna i största möjliga mån tala fritt. Mer om det under rubriken Intervju. Istället 

för att se detta som en nackdel, hävdar dock Westlund (2009) att förförståelse kan vara till 

fördel, något som hon själv uppmärksammat i sitt forskningsarbete:  

”I min egen forskning betraktade jag min erfarenhet av skola och utbildning som en 

tillgång just för den hjälp det gav att minska den kulturella distansen mellan mig och 

den miljö där texterna skrevs. Om jag däremot studerar ett fenomen eller en miljö jag 

inte alls har kännedom om, kan avståndet mellan mig och det studerade fenomenet 

utgöra ett hinder för tolkningen” (Westlund 2009, s. 72) 
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Det Westlund (2009) beskriver är någonting som givetvis talar för vår bakgrund då vår 

kännedom om skolmiljön minskade distansen till fenomenet. Även Thomassen (2007) lyfter 

fram förförståelse som någonting positivt. Hon menar att förförståelse är nödvändig för att 

kunna ta del av ny kunskap.  

Våra skäl till att använda hermeneutik som ansats för studien var att kunna tolka hur den 

enskilda läraren såg på situationen, det vill säga användandet av läroplanen i sitt arbete. 

Genom att använda delar från intervjumaterialet, det teoretiska planeringsunderlaget och 

tidigare forskningsresultat vill vi kunna se en helhet och urskilja mönster som kan berätta 

någonting om hur det ser ut i verkligheten. ”Att ständigt ställa textdelar i relation till 

helheten” (Westlund 2009, s. 65) är en tolkningsprocess som många forskare inom den 

allmänna tolkningsläran arbetar med.  

Urval  

Vi har använt oss av ett subjektivt urval för att säkerställa att få respondenter som kan tillföra 

de svar vi önskar finna. Ett subjektivt urval innebär att respondenter handplockas beroende av 

sina egenskaper (Denscombe 2009) – i detta fall i egenskap av lärare i engelska på gymnasiet. 

Anledningen till användandet av ett subjektivt urval bottnar i studiens syfte som var att 

undersöka en viss grupps upplevelse av ett fenomen. Alltså vore det irrelevant att tillfråga en 

person som inte tillhör den tilltänka undersökningsgruppen. Vi inledde med att kontakta 

skolchefer och rektorer i de kommuner där undersökningen ägde rum för att få tillåtelse att 

kontakta lärare på berörda skolor. Skolorna valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval 

(Denscombe, 2009) då vi sökte oss till skolor som låg i samma region. Skolorna som 

kontaktades var både kommunala- och friskolor och låg i två medelstora städer i 

Mellansverige. Skolcheferna dirigerade oss i vissa fall vidare till rektorer för respektive skola 

som alla fick ett informationsbrev om studiens syfte, vad vi avsåg undersöka samt hur 

undersökningen skulle gå till. Först när vi hämtat skolledningens tillstånd gick vi vidare och 

började kontakta enskilda lärare. Kontakt togs inledningsvis via mail och telefon, dels med 

hjälp av de kontaktuppgifter vi fått från rektorerna men också genom kontaktuppgifter vi 

funnit på skolornas respektive hemsidor. Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades efter 

kontakt med skolledningen ut till 20 lärare varav åtta svarade. Åtta tackade ja till deltagande, 

varav två stycken var intresserade men valde att tacka nej på grund av omkringliggande 

omständigheter, och ännu en var vi tvungna att avböja på grund av tidsbrist. Resterande 

svarade inte alls på vår förfrågan. En rektor gav svaret att lärarna i de aktuella arbetslagen inte 
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hade tid att delta i undersökningar från universitetet på grund av tidsbrist, vilket möjligtvis 

kan vara en anledning till att vi fick så få svar generellt. 

Deltagare 

Deltagarna har givits fingerade namn för att försvåra identifieringen. 

Deltagare nummer ett, Malin 36, har arbetat som lärare i sex år. Hon har en 

gymnasielärarutbildning inom ämnena engelska och svenska och arbetar på en skola med ca 

1400 elever.  

Deltagare nummer två, Pernilla 45, undervisar i engelska och samhällskunskap och har en 

motsvarande gymnasielärarutbildning. Hon har undervisat i 15 år och arbetar på en skola med 

ca 1100 elever.  

Deltagare nummer tre, Per 36, arbetar på en skola med ca 300 elever, har arbetat som 

gymnasielärare i cirka ett läsår och har innan det arbetat på en högstadieskola. Han arbetade 

följaktligen inte på gymnasiet när Gy 2011 introducerades. Per har en lärarutbildning mot 

grundskolans senare år.  

Deltagare nummer fyra, Linda 42, har arbetat som lärare i 15 år. Hon har en 

gymnasielärarutbildning inom ämnena engelska och psykologi och undervisar på en skola 

med ca 1300 elever. Det året Gy 2011 introducerades arbetade inte Linda heltid och hon gick 

därför miste om den första, informativa delen av implementeringsprocessen. 

Deltagare nummer fem, Mats 55, har arbetat som lärare i 20 år och har en 

gymnasielärarutbildning. Mats undervisar i engelska på en skola med ca 750 elever. Liksom 

Linda gick Mats miste om den inledande fasen i implementeringsprocessen på grund av en 

längre sjukskrivning.  

Intervju 

I vår studie antog intervjuerna en halvstrukturerad form med hjälp av en intervjuguide som 

innehöll övergripande teman som stöd för intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom 

att använda en halvstrukturerad intervjuform avsåg vi få deltagarens egen beskrivning av 

fenomen inom de teman vi valt att undersöka. Då vi utgick från den hermeneutiska 

forskningstraditionen, och Westlund (2009) anser att kortare och hårt styrda intervjuer inte är 

lämpliga för en hermeneutisk ansats strävade vi efter att intervjuerna skulle vara så öppna som 
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möjligt och att tillräckligt med tid avsatts för varje intervjutillfälle så att deltagarna gavs 

”utrymme att utveckla egna erfarenheter och upplevelser” (Westlund, 2009, s. 73). Vi 

utformade en intervjuguide (se bilaga 2) där dessa teman låg till grund för de frågor vi ställde. 

Våra fyra teman var: kännedom om läroplanen, attityd till läroplanen, upplevt stöd från 

omgivningen i implementeringsprocessen samt användning av läroplanen. Gällande temat hur 

läroplanen används i undervisningsplaneringen fokuserade vi på hur tre citat från de tre olika 

avsnitten ur det centrala innehållet från ämnesplanen för Engelska 5 tillämpas i 

engelskaundervisningen:   

- Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag 

- Skönlitteratur och annan fiktion 

- Engelska språkets utbredning och ställning i världen (SKOLFS 2010:261, s. 55-56) 

Intervjuerna tog mellan 20-50 minuter och genomfördes under en veckas tid. Alla intervjuer 

hölls på lärarens respektive arbetsplats i ett ostört och lugnt rum. Den första intervjun vi 

utförde tog formen av en pilotstudie som vi gjorde tillsammans, så att vi inför de följande, 

individuella intervjuerna skulle ha en gemensam grund att stå på. Eftersom vi ansåg att 

pilotstudiens resultat inte skiljde sig från de övriga intervjuernas, valde vi att inbegripa det i 

denna studie. Anledningen till att vi gjorde resterande intervjuer individuellt var en 

resursfråga då vi upplevde det som det bästa sättet att utnyttja tiden på. Intervjuerna spelades 

in med hjälp av inspelningsfunktionen på en smarttelefon för att underlätta vid analysen. 

Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor kring deltagarens utbildning och ålder för att bryta 

isen och skapa en avslappnad stämning så att intervjudeltagaren kände sig trygg i situationen, 

något som Denscombe (2009) förespråkar. Efter intervjuerna transkriberades samtalen 

ordagrant innan de analyserades med hjälp av meningskoncentrering.  

Valet av intervju som undersökningsmetod grundar sig i viljan att förstå den enskilde lärarens 

synvinkel på arbetet med läroplanen. Trots att en intervju kan liknas vid ett vardagligt samtal 

där två eller flera deltagare diskuterar och byter åsikter om ett genensamt intresse, så betonar 

Kvale och Brinkmann (2009) att forskningsintervjun handlar om ett samtal mellan två icke 

likställda parter då forskaren leder samtalet och respondenten förväntas svara. 

Den sista punkten forskarens roll ställer krav på kvaliteten på forskningen och forskningens 

oberoende, där en god kvalitet innebär att forskningen kan anses vara valid samt att resultat 

presenteras på ett korrekt sätt. Forskningens oberoendeställning kan hotas dels av eventuella 

finansiärer som kan få forskaren att undvika att presentera resultat som kan ha ett negativt 
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utslag för finansiären, men också av deltagarna i studien till exempel där forskaren kan ha 

identifierat sig med och skapat en stark relation till de intervjuade så att tolkningen blir 

missvisande (Kvale & Brinkmann, 2009). För att undvika den senare fällan, vilken var 

relevant för vår studie, valde vi att intervjua respondenter som vi inte har någon tidigare 

relation till. 

Meningskoncentrering 

Meningskoncentrering är en analysmetod som är användbar vid arbetet med stora 

textsegment, och innebär att forskaren drar ihop deltagarens utsagor till kortare, meningsfulla 

formuleringar. Det första steget i analysprocessen består av att läsa igenom de transkriberade 

intervjuerna för att få en helhetsbild över materialet. Det andra steget består av att finna ut 

viktiga meningsenheter som deltagaren uttryckt, som kan ha betydelse för 

undersökningsområdet. Det tredje steget består av att skapa kategorier som enklare beskriver 

innebörden av deltagarens uttryck. Det fjärde steget består av att ställa frågor till de utvalda 

meningsenheterna för att säkerställa att de besvarar studiens syfte vilket kan relateras till den 

hermeneutiska cirkeln då man väljer att se på delarna för att få en valid bild av helheten. I det 

sista, femte steget formulerar forskaren sitt resultat i en deskriptiv utsaga där de teman som 

anses värderliga för att besvara forskningens syfte och frågeställningar presenteras (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I analysprocessen använde vi oss av del- och helhetsprincipen då vi i det 

fjärde steget i meningskoncentreringen såg på helheten i det transkriberade materialet och 

jämförde det med de delar vi tidigare plockat ut i form av kategorier, för att säkerställa att vi 

tolkat materialet rätt.  

Etiska överväganden  

I texten God forskningssed (Gustavsson, Hermerén & Gustavsson, 2011) beskrivs vad 

forskaren bör ha i åtanke vid bedriven forskning. Forskaren skall tala sanning om sin 

forskning samt granska och redovisa innehållet i sin studie där en tydlig metoddel och 

resultatdel ska finnas med. Forskaren ska hålla god ordning på insamlade data och 

dokumentation, samt vara rättvis i sin bedömning av annan forskning. Forskaren skall inte 

stjäla forskningsresultat från andra och skall bedriva sitt arbete med strävan att inte skada djur 

eller människor. Alla dessa punkter har vi vägt in i arbetet med vår uppsats. En sista punkt 

säger att forskaren skall redovisa kommersiella intressen och andra bindningar som kan 

påverka forskningsresultatet. I vår uppsats förekommer inga kommersiella kopplingar, men 

vår relation till skolan som blivande lärare kan eventuellt anses vara en relation värd att 
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nämna, och denna är klart och tydligt beskriven och ses som en fördel i vår förståelse av 

deltagarnas utsagor. 

Gustavsson et al., (2011) betonar dessutom vikten av att skapa en balans mellan viljan att 

skapa ny kunskap och att samtidigt skydda medverkande i forskningen. Det är forskarens 

uppgift att finna ut nya kunskaper till samhället men deltagare i studier får på grund av detta 

inte uppleva ett hot mot den egna integriteten. 

Kvale & Brinkmann (2009) presenterar fyra områden som är viktiga att ha hänsyn till vid 

genomförandet av en intervjustudie. Det informerade samtycket innebär att deltagarna får 

information om studien och dess syfte, hur studien är upplagd samt om det finns några risker 

vid deltagandet. Samtyckeskravet innebär också att deltagarna skall vara medvetna om att 

deltagandet är frivilligt och att det närsomhelst är möjligt att avbryta. För att uppnå detta krav 

har vi i vårt informationsbrev tydliggjort studiens syfte och deltagarens roll. Vid intervjuns 

start blev alla deltagare tillfrågade om det gick bra att intervjun spelades in på band för att 

underlätta vid transkriberingen, samt att deltagaren har rätt att avbryta intervjun närsomhelst. 

Informationsbrevet gav även information om konfidentialitet vilket betyder att deltagarnas 

svar inte kan kopplas ihop med den enskilde deltagaren varför deltagarna gavs fingerade 

namn. Att fundera över konsekvenserna av sin forskning betyder att bedöma risken för att 

deltagarna kan ta skada samt att sätta det i relation till de fördelar som undersökningens 

resultat ger (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi bedömde inte att vår studie riskerar att ha någon 

negativ inverkan på den enskilde läraren eller lärarens roll. Den sista punkten forskarens roll 

ställer krav på kvaliteten på forskningen och forskningens oberoende, där en god kvalitet 

innebär att forskningen kan anses vara valid samt att resultat presenteras på ett korrekt sätt. 

Forskningens oberoendeställning kan hotas dels av eventuella finansiärer som kan få 

forskaren att undvika att presentera resultat som kan ha ett negativt utslag för finansiären, men 

också av deltagarna i studien till exempel där forskaren kan ha identifierat sig med och skapat 

en stark relation till de intervjuade så att tolkningen blir missvisande (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att undvika den senare fällan, vilken var relevant för vår studie, valde vi att 

intervjua respondenter som vi inte har någon tidigare relation till. 

Resultatpresentation 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för resultatet av den genomförda studien. Det 

analyserade materialet kommer att presenteras i löpande text med utvalda citat. I 
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analysprocessen skapade vi fyra huvudteman baserade på våra frågeställningar. Nedan 

presenteras huvudteman, underkategorier och relevanta meningsenheter.  

Kännedom om läroplanen 

Lärarnas kunskap om läroplanen 

Överlag upplever lärarna att den egna kunskapen om läroplanen är god och att ha god 

kunskap anses vara viktigt.  

Mats beskriver sin kunskap som något bristande gällande kunskapskraven men ser inte detta 

som ett problem. De övriga lärarna upplever att den ämnesrelaterade kunskapen är god, 

eftersom detta var något man specifikt fokuserat på vid reformens start och något som man 

arbetar med dagligen. Alla lärare uppger att övergripande mål, normer och värdegrund är 

något som alla bör känna till, men Pernilla lyfter fram att det ändå är positivt att det finns 

nedskrivet. 

Det handlar om respekt och det handlar om grundbulten i demokratin och den är, den 

är jätteviktig att behålla. Jag tycker det är bra att det finns nedskrivet fast än det borde, 

det borde sitta djupt inom alla att det här är ju sunt förnuft (Pernilla). 

Flera av lärarna nämner att läroplanstillämpning är någonting som främjar likvärdigheten i 

undervisningen: om alla lärare har kunskap om och undervisar i enlighet med läroplanens 

riktlinjer kommer undervisningen att dra åt samma håll.  

Pernilla, Per och Linda anser att lärares kännedom om läroplanen är en förutsättning för att 

eleverna skall kunna förstå innehållet, något som Linda uttrycker nedan: 

… vi har en pedagogisk utmaning i det här, vi kan ju inte förmedla nånting som vi inte själva 

känner oss, känner oss hemma i, så att... (Linda) 

Lindas uttalande belyser att elevernas förståelse är en viktig del i implementeringsprocessen 

och att vägen till elevernas förståelse måste gå genom läraren. 

Elevernas förståelse av läroplanen 

En aspekt som vi inte hade reflekterat över tidigare visar sig vara viktig för lärarna, nämligen 

hur man arbetar för att öka elevernas förståelse av läroplanen. Alla lärare utom Malin talar om 

vikten av att föra en öppen diskussion med eleverna kring vad undervisningen handlar om, 

både för att tydliggöra varför en lektion bedrivs på ett visst sätt, men också för att göra 
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eleverna delaktiga i undervisningsplaneringen. Alla dessa lärare utom Mats relaterar den 

diskussionen till läroplanen för att visa på att undervisningen utgår från läroplanen.  

Mats menar att det kan finnas ett värde i att förenkla läroplanen för att göra den mer 

lättillgänglig för eleverna medan de andra lärarna ser det som sin uppgift att förklara 

läroplanen så att eleverna kan ta till sig den. Linda förklarar; 

… vi har ju uppdrag att försöka och att i möjligaste mån klargöra för elever /…/ vad är det vi 

håller på med? (Linda) 

Ett sätt att göra detta, förklarar Per, är genom att ge eleverna konkreta exempel på vad 

kunskapskraven innebär genom att tydligt definiera vad som krävs av dem för att de skall 

kunna nå de olika betygsnivåerna. Även Pernilla förklarar vikten av att låta eleverna diskutera 

och ställa frågor för att komma fram till någonting som de ”kan ta på”. 

Attityd till läroplanen 

Inställning till läroplanen 

Lärarna är alla i huvudsak positivt inställda till läroplanen generellt sett. De upplever 

läroplanen som ett ramverk som skapar struktur för lärare och elever vilket främjar 

likvärdigheten i undervisningen på så vis att alla lärare jobbar på ett liknande sätt. Linda 

jämför med den tidigare läroplanen och hävdar att det blivit mer styrt nu med den nya 

läroplanen, men ser detta som en tillgång. Informanten anser specifikt att det nya inslaget med 

ett centralt innehåll i Gy 11 är positivt för eleverna, då det innefattar ett stoff som är 

strukturalstrande. Linda lyfter även fram arbetet med läroplanen som en del av lärarens 

professionalitet. Alla lärare anser att läroplanen är viktig och av betydelse för läraryrket. 

Stor betydelse! Det och det ska den ha, den finns ju där för en anledning, att alla lärare 

ska ha ett dokument att kunna luta sig tillbaka på /…/ jag ser läroplanen som det 

dokument som skall, eh, ligga till grund för all undervisning… (Pernilla) 

Att läroplanen fungerar som ett stöd är något som alla lärare ställer sig bakom i teorin även 

om det i ett fall mer handlade om ord än handling. Malin, Linda, Pernilla och Per beskriver att 

de ser läroplanen om ett hjälpmedel i sin undervisningsplanering medan Mats menar att han 

mest använder sig av läroplanen när han ”kört fast” för att få tips och idéer. 

Mats och Linda framför kritik mot att ordvalen i läroplanen bitvis är svåra att förstå, vilket 

Linda menar kan leda till alltför vidlyftiga tolkningar. Linda hävdar dock, liksom Per och 
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Pernilla, att även om språket ibland är komplicerat, kan full förståelse nås genom noggrann 

bearbetning och reflektion.  

Stöd 

Stöd från rektor och kollegor 

Per, Pernilla, Linda och Malin upplever alla ett stort stöd från rektorer och kollegor. Pernilla 

menar att sättet som skolan ”tacklat reformen” på har varit seriöst vilket har bidragit till en 

ökad motivation och arbetsvilja i lärarkollegiet. Det lärarna upplever som stöttande är dels 

läroplanen i sig men också återkommande diskussioner i arbetslaget där frågor och tankar 

reflekteras. Pernilla lyfter fram hur hon får hjälp av yngre kollegor att finna nytt material på 

internet och Per beskriver en metod som lärarna på hans skola använder sig av för att hjälpa 

varandra att få en bild av hur undervisningen bedrivs.  Filmade lektioner publiceras på en 

digital plattform för att lärarna skall kunna få inspiration och kunna ”spegla varandra”. 

Mats skiljer sig från de andra då han inte upplever något direkt stöd från sin omgivning. Han 

uppger att diskussioner och uppföljningsmöten har ägt rum bland hans kollegor, men att han 

står utanför den delen av arbetet. 

Ja jag har, jag har fått lite mail, och jag har gått på nåt möte där man pratade om, ja hur 

man hade gjort rent konkret för att ta upp det här men alltså, som sagt jag kom fel in 

från början och kände inte riktigt att jag kunde hänga med (Mats). 

Linda som också missat den inledande biten av implementeringsprocessen upplever till 

skillnad från Mats att hon fått det stöd som krävts för att hon skall kunna arbeta med 

läroplanen på ett tillfredsställande sätt.  

Arbetet med läroplanen 

I den inledande fasen av implementeringen organiserades på alla skolor informationsmöten 

där läroplanen introducerades och bearbetades. Pernilla och Malin som båda arbetade på 

gymnasiet vid tiden för introduktionen beskriver hur ett större informationsmöte följdes av 

diskussioner i mindre grupper för att reda ut oklarheter och förtydliga läroplanens intentioner.  

Vi hade en ganska stark offensiv när reformen kom. Vi … jobbade väldigt, väldigt 

mycket med det här och kollade vad är skillnaden, vad är de som är nytt, hur ska vi 

jobba, vad betyder det här? Mycket, mycket jobb och det är nog därför jag kan säga att 

jag är så pass bekant med läroplanen som jag är (Pernilla).  
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Per som vid den här tiden arbetade på högstadiet uttrycker på liknande sätt att läroplanen 

”mosades” vid återkommande tillfällen för att ge lärarna möjlighet att sätta sig in i 

dokumentet.  

Linda förklarar hur arbetet med 54-gruppen, en kommunal satsning där engelsklärare från 

olika gymnasieskolor träffats för att diskutera läroplanen, har varit till stor hjälp i 

implementeringsprocessen. 

Vidare beskriver alla lärare att diskussionen kring läroplanen ständigt pågår, Per 

understryker dock att fokus främst ligger på kunskapskraven och det centrala innehållet. 

Linda lyfter fram att arbetslaget arbetar med sambedömning och diskuterar utifrån ”faktiska 

exempel”. Även Mats förklarar att diskussioner förs i kollegiet men att han själv inte är 

delaktig i arbetet.  

Pernilla och Malin tar båda upp vikten av att anpassa undervisningen till elevgruppen och 

menar att då eleverna ligger på olika nivåer måste undervisningen individanpassas för att 

tillgodose alla elevers behov. Malin förtydligar: 

… det gäller att anpassa de här målen efter elevernas individuella behov och det 

tycker jag, där är läroplanen bra på ett sätt för kursmålen som står där är tydliga 

men ändå rätt generella så man kan göra väldigt mycket av vad som står där 

(Malin). 

Liksom målen kan anpassas kan också undervisingen anpassas för att möta elevernas olika 

behov. Beroende på elevernas förutsättningar, intressen och motivation kan utbildningstakten 

variera i olika elevgrupper.  Linda upplever att det är olika från grupp till grupp hur mycket 

som hinns med av det centrala innehållet och menar att när hon måste välja så fokuseras 

undervisningen på muntlig och skriftlig kommunikation. 

Lokala arbetsplaner 

Den lokala arbetsplanen förklaras både av Pernilla och av Malin som ett ”förtydligande av 

läroplanen”. Dock är det endast Malin av de fem lärarna som vart aktiv i skapandet av en 

skriftlig lokal arbetsplan baserad på Gy 11.  

Det vi kom fram till då var att en lokal arbetsplan är ganska bra att jobba med 

åtminstone de första åren för att förtydliga att alla har, ja men, snappat upp all den här 

nya informationen (Malin). 
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På Malins skola har man valt att arbeta med en lokal arbetsplan eftersom man anser att 

behovet finns, medan man på övriga skolor ser annorlunda på saken. Pernilla, Per och Linda 

förklarar att diskussionen även förts i deras arbetslag men att slutsatsen blev att behovet av en 

skriftlig lokal arbetsplan inte fanns eftersom att arbetet ”tar tid och vi ansåg oss ha så pass god 

kunskap om läroplanen så att vi inte behövde” (Pernilla). Istället arbetar man med att föra en 

muntlig dialog mellan alla berörda parter. 

Tolkning 

Synen på behovet av tolkning av läroplanen skiljer sig något. Per, Pernilla och Linda anser att 

läroplanen innehåller vissa delar som kräver tolkning som ett led i förståelsen. De poängterar 

vikten av att diskutera och resonera kring begrepp som relativt, balanserad och 

kommunikation för att klargöra deras faktiska innebörd och praktiska uttryck. Malin upplever 

att läroplanen är tydligt utformad och enkel att förstå oavsett om man är involverad i 

skolvärlden eller inte och anser därför att någon vidare förklaring inte är nödvändig.  

Linda lyfter fram att det finns ett fritt utrymme för tolkning och att detta är positivt gällande 

det centrala innehållet men att det kan bli problematiskt när det kommer till termer som 

återfinns i kunskapskraven. Risken med ett för stort tolkningsutrymme anser hon vara ett hot 

mot likvärdighet i bedömningen. 

Resurser 

Ingen av lärarna upplever någon brist gällande lokaler eller material. Det material som finns 

tillgängligt anses tillräckligt och både Pernilla och Malin lyfter fram att det finns mycket 

internetbaserat material från till exempel youtube som är användbart i undervisningen.  Linda 

poängterar dessutom att det finns stödmaterial till läroplanen som kan underlätta arbetet med 

implementeringen. 

Nästan alla lärare upplever tiden som en resursbrist. Pernilla menar att arbetsbördan är stor 

men att en bra planering är nyckeln till att lyckas. Linda däremot menar att läroplanens 

intentioner inte helt går att realisera på grund av att lärarens arbetssituation är för krävande. 

Arbetstiden räcker inte till /…/ Eller också kan man säga att man har för mycket 

uppgifter. Det finns en viss diskrepans mellan den typen av förfogande och kraven i 

uppdraget (Linda). 
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Mats hanterar den upplevda tidsbristen genom att återanvända redan framarbetat material 

medan Per inte uttrycker någon upplevd tidsbrist.  

Malin uttrycker en tidsbrist av ett annat slag kopplad till det konkreta arbetet med 

bearbetningen av läroplanen och poängterar att läroplansarbetet tar ”väldigt mycket tid som 

kanske inte finns”.  

Linda tar upp tidsbristen i relation till antalet elever per klass. Hon upplever att elevantalet 

ofta är så pass stort att tiden med varje elev blir väldigt begränsad. 

… har man 32 elever i ett klassrum och så har man ett visst antal minuter man kan 

lägga på det här. Det är ganska enkel matematik och räkna ut. Hur, alltså, i vissa lägen 

så blir det ungefär en halv minut per elev (Linda). 

Följden av detta anser hon bli att hon inte har möjlighet att ge alla elever största möjliga chans 

till individuell utveckling i enlighet med läroplanens krav. Ingen av de andra lärarna 

relaterade tidsbristen till storleken på elevgrupperna. 

Tillämpning av läroplanen  

Teoretisk tillämpning 

De flesta lärare utgår från kunskapskraven och det centrala innehållet när de planerar sin 

undervisning. Läroplanen anses vara ett hjälpmedel som utbildningen skall vila på och flera 

av lärarna upplever läroplanen som ett stöd i sin planering. Både Pernilla och Malin beskriver 

att de har stor användning av läroplanen då de utformar lektions- och terminsplaneringar och 

tittar på specifikt på vad undervisningen ska innehålla och ”plockar bitar från det”.  Per och 

Linda arbetar på ett liknande sätt utifrån läroplanen.  

… den [läroplanen] måste vi ju förhålla oss till och det är den som vi förhåller oss till 

hela tiden när vi planerar lektioner, och vi lägger upp längre arbetsområden /…/ Jag 

utgår ju hela tiden från läroplanen någonstans, och då är det ju framförallt 

kunskapskraven (Per). 

Per visar tydligt att han använder läroplanen i sin planering och uttrycker sin användning som 

att han ”bockar av saker” som han inkluderat i sin undervisning för att sedan kunna gå vidare 

till nästa område. Linda uppger att hon tillsammans med eleverna ”gör en check” av vilka 

delar av det centrala innehållet som de har arbetat med och vad som fortfarande skall göras. 
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På så vis inkluderar hon på ett väldigt konkret sätt eleverna vilket hon anser öka deras 

medvetenhet om innehållet i undervisningen. 

Linda är den enda läraren som lyfter fram att hon hela tiden kopplar undervisningsplaneringen 

till de fem förmågorna, ”the big five”, som hon anser är en central del i Gy 11.   

Mats menar att läroplanen inte har ”så stor betydelse” för honom som lärare och använder den 

sällan som utgångspunkt för sin lektionsplanering. Han anser att läroplanens mål ändå ”vävs 

in” i den undervisning han bedriver, som är baserad på hans långa erfarenhet som lärare, och 

uttrycker att han klarar sig bra med den kunskap han besitter. 

Exempel på praktisk tillämpning 

Följande stycke presenterar lärarnas egna exempel på hur de specifika utdragen ur det centrala 

innehållet för Engelska 5 praktiseras.  

Skriftlig och muntlig produktion och interaktion av olika slag 

De flesta lärare uttrycker tydligt att denna del verkar övergripande och anses vara en ”röd 

tråd” bland annat genom att man i största möjliga mån bedriver undervisningen på engelska 

för att öka den kommunikativa interaktionen på lektionerna. Per och Linda arbetar med att 

låta eleverna skriva brev av det mer formella slaget för att främja den skriftliga kompetensen 

medan Mats lyfter fram elevernas arbete med skrivna berättelser och noveller. Pernilla 

poängterar vikten av användandet av korrekt grammatik och uppger att hon arbetar specifikt 

med det i perioder. 

Skönlitteratur och annan fiktion 

Alla lärare arbetar med skönlitteratur i den mån att eleverna får läsa böcker på och/eller 

utanför lektionstid där någon form av uppföljning under eller efter läsprocessen är vanlig. Per 

nämner som enda lärare att han använder sig av prov för att utveckla elevernas kunskap i 

litteraturanalys. Pernilla beskriver film som hennes ”nödlösning” om hon vid något tillfälle 

behöver använda sig av en vikarie.  

Engelska språkets utbredning och ställning i världen 

Malin, Pernilla och Linda arbetar medvetet med ovanstående avsnitt genom att diskutera 

engelskans historia och nuvarande status. Pernilla lyfter även fram engelskan uppkomst och 

ursprung medan Malin väljer att fokusera på de olika språkliga variationerna. Per arbetar med 



26 
 

engelska ur ett mer amerikansk perspektiv där USA:s historia ligger i fokus medan Mats, som 

enda lärare, uppger att han inte behandlar avsnittet.  

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att implementeringen av Gy 11 i fyra fall av fem är lyckad. Per, Pernilla, 

Malin och Linda visar alla att de planerar och bedriver sin undervisning i linje med 

styrdokumentets intentioner. De anser sig ha en god kännedom om läroplanens innehåll, 

uppvisar en klart övervägande positiv attityd och upplever att stödet från rektor och övriga 

kollegor är stort. Mats arbete skiljer sig från de andra lärarnas eftersom att han inte arbetar 

lika nära läroplanen. Hans undervisningsplanering i stort utgår inte från läroplanen och hans 

praktiska undervisning uppfyller inte kraven för en lyckad implementering.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Lärarnas kännedom om läroplanen visade sig överlag vara god, men skilde sig ändå något. 

Mats upplevde det som att de svåraste delarna fanns i den mer ämnesinriktade delen, alltså i 

det centrala innehållet och i kunskapskraven, medan de övriga lärarna gav intrycket att det var 

just de bitarna som behandlats mest vilket lett till säkerhet och god kännedom om de 

avsnitten. Då Lundqvist (1987) menar att en anledning till att en implementering inte lyckas 

är att tillämparen inte förstår beslutets innebörd blir lärarens kännedom om läroplanens 

innehåll viktig. Grundat på detta anser vi att Mats är den enda läraren som misslyckas med 

implementeringen eftersom att han medgav att han inte förstod centrala delar av läroplanen 

vilket också visade sig i de praktiska undervisningsexemplen. Just förståelsen av reformens 

innehåll och betydelse är något som även Socialstyrelsen (2012) understryker. I fas två skall 

utbildning säkerställa att alla inblandade har förstått reformens syfte och tillvägsgångssätt.  

Ett mönster som återfinns hos de lärare där implementeringsprocessen, enligt vår tolkning, 

fungerar är att de tydligt varit involverade i ett arbetssätt där läroplanen studerats, bearbetats 

och diskuterats. Implementeringsarbetet inleddes då med ett intensivt arbete där större 

informationsmöten följdes upp av aktiva diskussioner i mindre grupper. Eftersom Mats var 

sjukskriven och därför gick miste om den satsning som faktiskt ägde rum på hans arbetsplats, 

liksom på de övrigas arbetsplatser, så blev han inte delaktig i den inledande delen av 

implementeringsarbetet. Linda gick också miste om delar av den inledande fasen och befann 

sig därför i en liknande situation som Mats, men skillnaden i hur de valde att hantera 
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situationen var markant. Linda valde att aktivt ta del av den nya reformen och engagerade sig 

i diskussioner på skolan, medan Mats upplevde att han hamnade utanför, fick svårt att ta del 

av det pågående läroplansarbetet och valde att inte aktivt delta i implementeringen. Något 

som också skiljde dem åt var att Linda fick möjlighet att delta i en kommunal satsning där 

läroplansreformen diskuterades skolövergripande något som hon uttrycker som värdefullt för 

implementeringen. Carless (1998) visar med sin studie att en förutsättning för en lyckad 

implementering är en god förståelse av läroplanen något som Linda aktivt såg till att 

tillgodogöra sig. Vår tolkning är att Mats attityd var det som blockerade hans möjligheter att 

få tillfredsställande kunskap om läroplanens innehåll då han uttrycker att han väljer att stå 

utanför den pågående diskussionen.  

Ytterligare ett resultat av Carless (1998) studie är att lärarens attityd påverkar huruvida 

reformen blir lyckad eller inte. Detta bekräftar även Linde (2012) i sin text om teacher 

thinking där han lyfter att lärarens personliga tankesätt, dit personliga drag och 

anpassningsförmåga tillhör, i stor mån påverkar utgången av reformen. Vårt resultat pekar på 

att de lärare som lyckades med implementeringen: Per, Pernilla, Malin och Linda, alla hade en 

positiv attityd gentemot läroplanen vilket ligger i linje med resultaten både från Carless 

(1998) och Kirkgöz (2008) studier. Mats uppgav att han var positiv till läroplanen rent 

generellt sett och uttryckte att den är viktig - särskilt i början av en lärares yrkesverksamma 

liv - eftersom den skall garantera att lärare drar åt samma håll. Däremot anser han att han till 

följd av sin långa erfarenhet inte är i så stort behov av läroplanen och uppger att han inte 

använder den särskilt ofta. Vi tolkar det som att Mats inte riktigt vill verkställa alla delar av 

reformen, då hans attityd leder till att han inte använder läroplanen som ett verktyg som tjänar 

till att reglera undervisningen så att den ligger i linje med det centrala innehållet och 

kunskapskraven. Detta kan utifrån Lundqvist (1987) ses som en anledning till att 

implementeringen inte fick ett positivt utfall i Mats fall.  

Resultatet av frågorna kring attityd gentemot läroplanen ledde till en problematisering kring 

begreppet likvärdighet. Alla lärare menade att läroplanen är viktig i arbetet mot en likvärdig 

utbildning något som läroplanen poängterar är skolans mål (Gy 11). Någonting som Linda 

upplever är att även om läroplanen överlag leder till ett främjande av likvärdigheten så finns 

det ett hot i att det fria tolkningsutrymmet är väldigt stort. Det kan leda till att lärare tolkar 

begreppen alltför olika, vilket decimerar förutsättningarna för likvärdighet. Flera av lärarna 

uttrycker att vissa begrepp är svåra att förstå. Kan det därför finnas skäl att förenkla 

läroplanen språkligt som Mats efterlyser, eller kan problemet kringgås genom att tid avsätts 
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för en problematiserande diskussion som ämnar klargöra begreppens innebörd, något som Per, 

Pernilla och Linda betonar är viktigt? 

Trots att Per, Pernilla och Linda uppger att en förutsättning för att förstå hela läroplanens 

innebörd är att avsätta tid för tolkning, så uppger alla lärare utom Per att tid är en bristvara. 

Detta är problematiskt utifrån ett implementeringsperspektiv då tidigare forskning visar på 

att tid som resurs är en förutsättning för att lyckas med en implementering (Socialstyrelsen 

2012, Carless 1998, Bengtsson 1986, Hogwood & Gunn, 1984). Tiden är den enda 

resursbristen lärarna upplever medan material- och lokaltillgångar anses tillräckliga. Ett 

exempel på att lärarna upplever att de har för lite tid är det som Linda tar upp gällande 

antalet minuter hon spenderar med varje elev under en lektion. Den korta tid hon upplever 

sig ha en och en med eleverna anser hon omöjliggör en full realisering av läroplanens mål, 

vilket visar vilka konsekvenser tidsbristen kan få i den praktiska tillämpningen. Tidsbristen 

anser vi därför vara allvarlig då den kan försvåra implementeringen både gällande lärarnas 

förståelse av läroplanen och den praktiska realiseringen av den.  

Att lärarnas ges tillräckligt med resurser i implementeringsprocessen är ett stöd som enligt 

Carless (1998), Hogwood & Gunn (1984) är en nödvändighet för att lyckas med 

implementeringen, något som bekräftas av resultatet från studien av Yan & He (2012) där 

bristande resurser var en bidragande orsak till att implementeringen misslyckades. Lärarna i 

vår studie som är aktivt involverade i en fungerande implementeringsprocess upplever allihop 

att de får ett stort stöd, både från rektorer och från kollegor. Vi tolkar det som att stödet 

återfinns på olika plan. Ett stöd som genererats på makronivå är den kommunala 

arbetsgruppen, 54-gruppen, komma som alla kommunala skolor i en av undersökningens två 

kommuner erbjudits delta i. Vissa av lärarna beskriver att läroplanen i sig är ett stöd, vilket 

enligt vår tolkning är en resurs som skapats på makronivå eftersom läroplanen är ett 

styrdokument som är utformat på en central myndighetsnivå, i detta fall Skolverket. På 

mikronivå återfinns stödet i de levande diskussioner och i det kontinuerliga arbete med 

läroplanen som förs på alla skolor som undersökningen berört. Tydligt är att det behov av stöd 

från rektor och kollegor som internationell forsking visat viktigt för att undvika misslyckande 

i implementeringsprocessen (Carless 1998, Yan & He, 2012) generellt är väl tillgodosedda, 

och att implementeringen av Gy 11 i fyra fall av fem kan anses vara välfungerande, eftersom 

dessa lärare uppvisar ett förhållningsätt som placerar läroplanen som en självskriven 

utgångspunkt för lektionsplaneringen. 
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Linda påvisar att Gy 11 innehåller ett centralt innehåll och att detta är nytt i förhållande till 

den föregående läroplanen. Hon menar att denna förändring ger engelskämnet ett stoff som 

skapar struktur för eleverna, och hävdar på ett generellt plan att undervisningen blivit mer 

styrd i och med Gy 11. Denna jämförelse mellan nuvarande och föregående läroplan ingick 

inte våra frågeställningar, men är intressant. En sådan styrningsförskjutning mellan tidigare 

läroplan och Gy 11 skulle möjligtvis kunna ses som en bekräftelse av teorin som Fernler 

(2012) vill påvisa, att samhällsutvecklingen gått mot att skapa en mer hierarkisk-rationalistisk 

styrning av svensk skola.  

Detta går också att koppla till uppifrån-och-ner-perspektivet som kännetecknas av hierarkisk 

styrning där en underordnad instans ska genomföra beslut som fattas av en överordnad 

distans. Om styrningen ovanifrån blivit starkare i och med Gy 11, vilket Linda hävdar, kan det 

eventuellt innebära att uppifrån-och-ner-perspektivet blir mer urskiljbart i dagens läroplan. 

Förstärker ett mer markerat uppifrån-och-ner-perspektivet även den informationsasymmetri 

som Molander (2012) talar om? Huruvida, utifrån vår förståelse, ter sig 

informationsasymmetrin inte vara problematisk gällande Gy 11, baserat på fyra av fem 

intervjuade lärares utsagor. Vårt resultat visar på att för majoriteten av lärarna i denna studie 

har de principaler, som fattat besluten gällande läroplanens utformning på makronivån, haft 

tillräcklig kunskap för att skapa ett gediget verktyg och hjälpmedel för agenterna som ska 

tillämpa besluten på mikronivån.  

Att som Shawer (2010) dela in lärare i olika kategorier baserat på deras egenskaper är något 

som visar sig vara svårt med lärarna i vår studie då lärarna passar in i flera av kategorierna.  

Till läroplansutvecklarna kan Per, Malin och Pernilla räknas då de uppger att de aktivt söker 

lärandematerial utöver det som skolan tillhandahåller. Linda tillhör kategorin 

läroplansskaparna då hon skapar egna förutsättningar för undervisningen genom att planera 

tillsammans med eleverna. Detta kan relateras till (Smith & Lovats, 1996) teori om lärarens 

beslutsutrymme där eleverna är en faktor som avgör hur läraren väljer att anpassa 

undervisningen. Alla lärarna som aktivt arbetade med läroplanen kan sägas tillhöra 

läroplansskaparna i den bemärkelsen att det skapar egna lektioner utifrån läroplanens centrala 

innehåll. Baserat på egenskaperna hos läroplansutövarna kan dock både Linda och Per även 

tillhöra den kategorin då de berättar att de arbetar utefter strategin uppgift-för-uppgift och 

checkar av det centrala innehållet. Däremot är ytterligare en egenskap för läroplansutövarna 

att läroboken i många fall utgör den enda källan för lärande, vilket gäller varken Linda eller 

Per. Då Mats inte aktivt arbetar utifrån läroplanens centrala innehåll finner vi det svårt att 
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kategorisera honom överhuvudtaget. Tydligt är att det inte går att dela in lärarna i vår studie 

enligt Shawers (2010) metod. Vår tolkning är att en av orsakerna till detta är att den svenska 

läroplanen är utformad på ett annorlunda sätt än den som undersöktes i Saudi-Arabien. Ett 

förslag på vidare forskning kan vara att utifrån den svenska läroplanen skapa nya kategorier 

som kan appliceras på lärare i Sverige.  

Den tydliga implementeringsklyfta, som internationell forskning pekat på (Kirkgöz 2008, Yan 

& He 2012, Shawer 2012 och Orafi & Borg, 2009), bekräftas således inte i vår studie. 

Tvärtom ser tillämpningen av Gy 11 ut att till största del fungera väl. Läroplanen anses utgöra 

utbildningens ram, skapa struktur för både lärare och elever och vara ett välkommet 

hjälpmedel i undervisningsplaneringen. Den ses som ett stöd i lärandet och är den 

utgångspunkt som kollegiet kan luta sig tillbaka mot i sin strävan att erbjuda en likvärdig 

undervisning. Vår studie visar slutligen på två resultat. Det första resultatet säger att 

implementeringen i vår undersökningsgrupp lyckades i fyra fall av fem, och därmed skiljer 

sig från de tidigare internationella studier vi tittat på. Det andra resultatet visar att sett till de 

lyckade fallen av implementering bekräftar vår studie implementeringsteorin som lyfter fram 

vissa kriterier för att en implementering ska lyckas. Det ligger i linje med resultaten från 

studien av Carless (1998), vilken fastställde att god kunskap om läroplanen, en positiv attityd 

till densamma och ett upplevt stöd från omgivningen låg bakom en lyckad implementering, 

något som stämmer överens med lärarna som lyckades med implementeringen i vår studie. 

Metoddiskussion 

Att använda intervju som undersökningsmetod för studien är något vi i efterhand känner har 

gett den information vi eftersökte. Vi upplever inte att valet att göra en intervju tillsammans 

och resterande individuellt har haft någon inverkan på resultatet då vi båda utgick från 

intervjuguiden och strävade efter att vara så öppna som möjligt för att ge lärarna möjligheten 

att berätta fritt. Att lärarna gavs ett fritt samtalsutrymme visade sig då lärarna ibland svarade 

på frågor som vi inte än hunnit ställa, något vi anpassade oss till i intervjusituationen. Vi 

upplevde att våra förkunskaper var en fördel i intervjusituationen och var något som hjälpte 

till att föra diskussionen framåt på ett naturligt sätt. Westlund (2009) tar upp denna aspekt av 

förförståelse som positiv med anledning av att intervjuaren och intervjupersonen talar samma 

språk, vilket underlättar förståelsen.  

En svårighet vi stötte på var att finna deltagare till studien. En stor andel, både lärare och 

rektorer, valde att inte svara på vår förfrågan överhuvudtaget och vi fick till slut nöja oss med 
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endast fem respondenter. Vi hade möjlighet att göra ännu en intervju men på grund av att det 

svaret inkom så pass sent så var vi tvungna att avstå den eftersom att tiden inte räckte till. Vi 

upplever ändå att de fem respondenterna som deltog gav innehållsrika svar som kunde 

besvara våra frågeställningar.  

Syftet med att samla in praktiska lektionsexempel var att ge oss en bild av hur lärarna 

använde läroplanen rent praktiskt för att få en mångfacetterad bild av hur implementeringen 

faktiskt fungerar. Slutligen kan vi konstatera att de praktiska lektionsexemplen bekräftade 

lärarnas utsagor gällande arbetet med läroplanen. Detta ledde i sin tur till en större säkerhet i 

tolkningsarbetet eftersom flera delar visade på samma sak och förstärkte därmed 

validitetsfaktorn i det slutliga resultatet.  

Avslutande reflektioner 

Arbetet med uppsatsen har, som vi önskade, gett oss nya kunskaper om tillämpningen av Gy 

11, och visat på hur läroplanen kan användas som ett hjälpmedel vid planeringen av 

undervisningen. Men studien har också förmedlat en fördjupad kunskap om läroplanen, som 

bitvis verkar vara komplicerad och svårtolkningsbar. Vi har fått svar på våra frågeställningar. 

Resultatet, som både skiljer sig från och bekräftar den tidigare forskningen, har lett till många 

diskussioner oss emellan. Bland annat om varför implementeringen av en reform i Sverige 

verkar fungera där de internationella studierna visar på svårigheter. Kan en möjlig anledning 

vara den svenska mediala bevakningen av skolan där bland annat PISA-rapporter visat på en 

negativ skoltrend i Sverige? Kan skolornas seriösa bemötande av Gy 11 vara en 

kraftansamling för att visa på en vilja att bli bättre? Eller skiljer sig den svenska läroplanen 

från övriga länders på ett sätt som gör den enklare att införa?  

Ett resultat vi vill lyfta fram är lärarnas fokusering på elevernas vetskap om läroplanens 

innehåll. Ingen av de internationella studierna vi tittat på tar upp denna aspekt som vi anser är 

väldigt viktig. Att elevernas förståelse inte togs upp i tidigare studier gjorde att även vi 

förbisåg denna punkt och ställde således ingen direkt fråga om det vid intervjuerna, men ändå 

tog nästan alla lärare upp vikten av att interagera med eleverna för att inkludera dem i 

läroplansarbetet. Kanske kan även detta vara en anledning till att implementeringen i vår 

studie överlag fungerat. För hur skall implementeringen fungera om eleverna inte förstår 

läroplanens innehåll? 

Urvalet är också något vi vill ta upp till diskussion. Tillgången på intervjupersoner i de 

berörda kommunerna torde vara stort, men trots det hade vi svårt att få rektorer och lärare 
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intresserade av att delta. I vissa fall tackade lärarna nej, men många hörde inte av sig alls. 

Även bland rektorerna var det ett antal som inte valde att svara. I ett fall valde rektorn att ta 

beslutet åt sina lärare att tid inte fanns för deltagande. Vad kan detta bero på? Finns det något 

att dölja i arbetet med läroplanen hos de lärare och rektorer som avstod från att delta, eller är 

det helt enkelt så att arbetsbelastningen på vissa skolor är för hög? Kanske hade vårt resultat 

sett annorlunda ut om vi fått tag i just dessa lärare. Detta går det bara att spekulera kring.  

Som titeln antyder är vår studie ett nedslag i en implementeringsprocess. En process som skall 

fortgå i flera år framöver. Ännu är det lång tid kvar tills forskningen kan ge en slutgiltig bild 

av huruvida implementeringen av Gy 11 lyckats eller inte men under tiden kan studier likt 

vår, om än i lite större format, ge en bild av hur det ser ut i nuläget. En viktig punkt att ta med 

då är aspekten av elevernas kunskap om läroplanen och hur den kan tänkas hjälpa eller stjälpa 

implementeringen.  

 

 

  



33 
 

Referenslista 
 

Alexandersson, K. (2006). Vilja Kunna Förstå – om implementering av systematisk 

dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten. Diss. Örebro: Univ. [Örebro] 

Arevik, N. & Thorén, M. (2014). Pisa: Svenska elever dålig på problemlösning. Lärarnas 

tidning. Hämtad från http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/04/01/pisa-

svenska-elever-daliga-pa-problemlosning [2014-04-03]. 

Bengtsson, H. (1995). Förskolereformen: en studie i implementering av svensk välfärdspolitik 

1985-1991. Diss. Lund: Univ. [Lund] 

Carless, David R. (1998). A case study of curriculum implementation in 

Hong Kong. System: An International Journal of Educational Technology and Applied 

Linguistics, Vol 26 (3), 353–368. 

Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Fernler, Karin. (2012). Perspektiv på implementering – vad är ”god” implementering och hur 

kan den stödjas? Report. Leading Health Care, (8), 4-31. 

Gustafsson, B., Hermerén, G., & Petersson, B. (2005). Vad är god forskningssed? 

Synpunkter, riktlinjer och exempel (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2005). Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Haug, P. (2003). Evaluering av Reform 97. Rapport fra styret for Program for evaluering av 

Reform 97 i Noregs forskingsråd. Oslo: Noregs forskingsråd. 

Hogwood, B.W. & Gunn, L.A. (1984). Policy Analysis for the Real World. Oxford: Oxford 

University Press. 

Håkansson, O. (red,). (2002/2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber AB. 

Johanneson, A., & Tufte, P.A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber AB. 

 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/04/01/pisa-svenska-elever-daliga-pa-problemlosning
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/04/01/pisa-svenska-elever-daliga-pa-problemlosning


34 
 

Kirkgöz, Y. (2008). A case study of teachers’ implementation of curriculum innovation in 

English language teaching in Turkish primary education. Teaching and Teacher 

Education: An International Journal of Research and Studies, Vol 24 (7), 1859–1875. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Linde, G. (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplanteori. Lund: Studentlitteratur. 

Lundquist, L. (1987). Implementation steering – an author-structure approach. Lund: 

Studentlitteratur. 

Löfgren, K. (2012). Implementeringsforskning – en kunskapsöversikt. Malmö: 

Malmökommissionen. 

Molander, P., Nilsson, J-E., & Schick, A. (2002). Vem styr? Stockholm: SNS. 

Orafi, S. M. S., & Borg, S. (2009). Intentions and realities in implementing communicative 

curriculum reform. System: An International Journal of Educational Technology and 

Applied Linguistics, Vol 37 (2), 243–253. 

Rangborg, M. (2013). Svensk skola sjunker. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se [2014-04-

03]. 

Shawer, S. F. (2010). Classroom-Level Curriculum Development: EFL Teachers as 

Curriculum-Developers, Curriculum-Makers and Curriculum-Transmitters. Teaching and 

Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, Vol 26 (2), 173–184. 

SKOLFS 2011:144 Om läroplan för gymnasieskolan. Stockholm: Skolverket. 

SKOLFS 2010:261 Om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket (2013: 398). PISA 2012 - 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3126 

Skolverket (2013). Pressmeddelande, 3 december. 

www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208  

 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3126
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208


35 
 

Skolverket (2004:239). Förskola i brytningstid. Nationell utvärdering av förskolan. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1272  

Skolverkets rapport (2013). Forskning om skolreformer och deras genomslag. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2980  

Smith, D. L & Lovat, T. J. (1996). Läroplaner, didaktik, undervisning – mot ett genomtänkt 

pedagogiskt handlande. Göteborg: Gothia. 

Socialstyrelsen (2012). Om implementering. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-12  

Starrin, B. & Svensson, P-G. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Sundell, K & Soyran, H. (2008). Från kunskap till praktik. I Maria Roselius & Kurt Sundell, 

(reds.), Att förändra socialt arbete – forskare och praktiker om implementering.  (s. 13-29). 

Gothia förlag: Stockholm. 

Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis – introduktion till vetenskapsfilosofi. 

Malmö: Gleerups. 

Westlund, I. (2009/2011). Hermeneutik. I Andreas Fejes & Robert Thornberg, (reds.), 

Handbok i kvalitativ analys (s. 62-80). Stockholm: Liber AB. 

Yan, C., & He, C. (2012). Bridging the Implementation Gap: An Ethnographic Study of 

English Teachers' Implementation of the Curriculum Reform in China. Ethnography and 

Education, Vol 7 (1), 1-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1272
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2980
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-12


36 
 

 

Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på lärarprogrammet vid Örebro Universitet och 

skriver just nu vår C-uppsats. Eftersom vi båda är blivande engelskalärare har vi valt att rikta 

in vår studie gentemot denna grupp. Syftet med uppsatsen är att utöka vår kunskap om 

tillämpningen av Gy 11 inom engelskämnet: hur attityden gentemot läroplanen ser ut, 

huruvida lärare upplever att de får stöd i att realisera läroplanens intentioner, samt på ett 

konkret plan hur ämnesplanen för engelska 5 används rent praktiskt ute i skolorna gällande 

planeringen av undervisningen. Vi är intresserade av att få ta del av individuella lärares egna 

tankar och åsikter kring dessa frågor.  

Till vår undersökning önskar vi därför intervjua lärare som undervisar i Engelska 5 och om 

möjlighet finns också få ta del av planeringsmaterial som lektions- eller terminsplaneringar.  

Vi kommer att följa de forskningsetiska principerna, alltså kommer alla uppgifter som lämnas 

att behandlas konfidentiellt.  

Intervjun kommer att ta ca 30-40 minuter, tid och plats kan vi komma överens om via telefon 

eller e-post. 

Vi hoppas att du kan tänka dig att ställa upp och vill gärna ha ett svar inom två veckor.  

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta någon av oss: 

 

Marie: 

Marie.Ekesryd@yahoo.se 

076- 560 38 89 

Elin: 

Elin88@hotmail.com 

070-491 43 77 

 

Med vänliga hälsningar 

Marie Ekesryd & Elin Karlsson 

mailto:Marie.Ekesryd@yahoo.se
mailto:Elin88@hotmail.com
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

- Vilken typ av lärarutbildning har du? 

- Hur länge har du arbetat som lärare?  

- Ålder? 

Hur bekant upplever du dig vara med läroplanen för gymnasieskolan? 

Har du en positiv eller negativ bild av läroplanen generellt sett? 

- Saknar du någonting? 

- Tycker du att den är enkel eller svår att förstå? 

Vilken betydelse har läroplanen för dig som lärare? 

Upplever du att läroplanen fungerar som ett hjälpmedel vid planeringen av din undervisning? 

- Om ja, på vilket sätt? Ge exempel. 

På vilket sätt använder du dig av läroplanen, och mer specifikt ämnesplanen för Engelska, i 

din undervisningsplanering? 

Har du någon tillgång till lokala arbetsplaner? 

- I vilken utsträckning använder du dig av dem i planeringen? 

- Har du vart aktiv i framställandet av de lokala arbetsplanerna? 

- Upplever du att den lokala arbetsplanen är utformad i enlighet med läroplanen? 

På vilket sätt har du fått information om Gy 11? 

- Har det förekommit utbildning- eller informationsmöten? 

- Har det skett några fortbildningskurser? 

- Har du fått ta del av någon information om hur läroplanen kan användas vid 

undervisningsplanering? 

 

Upplever du att skolans rektor och/eller dina kollegor uppmanar till ett aktivt arbete med läro- 

och ämnesplaner? 

Upplever du att får tillräckligt med resurser för att realisera de krav som läroplanen ställer på 

din undervisning? Med resurser menar vi tid, material, lokaler och liknande.  
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Citat ur ämnesplan för Engelska 5 

För att tydligare få en bild över hur läroplanen tar uttryck i din undervisning skulle vi vilja att 

du reflekterar över några av de saker som kursen enligt ämnesplanen för Engelska 5 skall 

behandla, samt ge exempel på hur detta syns i din lektionsplanering. 

”Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag” 

”Skönlitteratur och annan fiktion” 

”Engelska språkets utbredning och ställning i världen” 

 

 

 

 


