
ÖREBRO UNIVERSITET 

Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

Huvudområde: pedagogik 

 
 
 
 
 
 
 

Lärares uppfattningar av gymnasiereformen 2011 
 
 

- En fenomenografisk intervjustudie av gymnasielärare med 
fokus på 2011 års gymnasiereform och värdegrundsarbetet 

 
 
 
 
 

Tanja Gustafsson 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pedagogik med didaktisk inriktning III  

Uppsats, avancerad nivå, 15 högskolepoäng   

Höstterminen 2014 – Vårterminen 2015  





Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att belysa gymnasielärarens uppfattningar av de förändringar som kom 

med läroplanen GY 11samt hur lärare tolkar och tillämpar läroplanens värdegrund i praktiken. 

Detta innefattar även lärarnas uppfattningar av undervisning av olika elevgrupper, som 

högskoleförberedande och yrkesförberedande program. Undersökningen är av kvalitativ karaktär 

som grundar sig på den fenomenografiska ansatsen som används för att analysera individers olika 

uppfattningar kring olika fenomen. Eftersom fenomenografi fokuserar mer på olikheterna i 

uppfattningarna än likheterna, ger det också en bredare förståelse av fenomenen. I samband med 

den teoretiska ansatsen har intervjuer används för att samla in det empiriska materialet av lärarnas 

uppfattningar. I studien deltog sex gymnasielärare som har arbetat både innan och efter 

läroplansskiftet. Av resultatet av undersökningen visar det att lärarnas uppfattning av GY 11 är 

varierad utifrån hur läroplanen har tolkats och vad de gett för möjligheter i deras pedagogiska 

arbete. Värdegrunden har uppfattats olika genom att se den som ett verktyg och ett förhållningssätt 

till eleverna. Lärarna uppfattade även att undervisning av olika elevgrupper och program kan 

variera och påverkas av elevernas studiemotivation. Möjligheterna med att förankra värdegrunden i 

undervisningen av olika program och om det skiljer sig har det framkommit att elever vid 

yrkesprogramen värdesätter de moment som tränar i demokratiska färdigheter, mer än de elever 

som gå på högskoleförberedande program som fokuserar mer på prestationer än kunskap och 

färdigheter. Faktorer som lärares pedagogiska förmåga att tolka läroplanen är även relevant för 

elevernas tillgång till att tränas i demokratiska förmågor. Konsekvenser som blir av denna typ av 

studie när man diskuterar mellan olika programinriktningar är att det uppstår generaliseringar, 

vilket är viktigt att ha i åtanke. Undersökningens relevans för den pedagogiska vetenskapsgenren är 

att den bidrar med en insyn i lärarens relation och arbete med läroplaner och reformer, men också 

deras syn på värdegrund och dess implementering i undervisningen.   

 

Nyckelord: Läroplan, GY11, gymnasiereform, fenomenografi, intervjustudie, lärare, värdegrund, 

pedagogisk förmåga.  
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Inledning 
Skolans läroplaner och skollagar är verksamhetens direkta politiska styrning och förändras därför 

också i takt med ideologiska skiftningar i samhället. År 2006 vann Moderaterna riksdagsvalet och 

en ny skolreform togs fram för grundskolan och gymnasieskolan, vilket kom att innebär nya 

ideologiska riktningar inom utbildningspolitiken.  I samband med att 2011 års gymnasiereform 

infördes, blev reformens ideologiska och utbildningspolitiska förändringar en intressant fråga för 

det pedagogiska forskningsfältet. Forskningen har visat att reformens utbildningspolitiska diskurs 

har gått från den mer socialdemokratiska diskursen om ett livslångt lärande, till en mer 

utbildningspolitisk diskurs där skolan skall gynna arbetsmarknaden (Carlbaum, 2012). Denna 

marknadspolitiska förändring har fått kritik av forskare, då de anser att en marknadsstyrd 

gymnasieskola har skapat konsekvenser för elevernas framtid som samhällsmedborgare (Carlbaum, 

2012; Nylund, 2013). Alliansen har även fått kritik för att de valt att göra nedskärningar av de 

gymnasiegemensamma ämnena för de elever som läser vid yrkesförberedande programmen, då 

dessa ämnen är viktiga för värdegrunden och elevernas demokratiska utbildning (Arneback & 

Bergh, 2009; Nylund, 2013).   

 

Denna studie undersöker reformens ideologiska innebörder utifrån ett lärarperspektiv för att få en 

bild av hur de ser på läroplaner och värdegrunden. Uppsatsen kommer även undersöka om det går 

att se den konsekvens som tidigare forskning (Arneback & Bergh, 2009; Carlbaum, 2012; Nylund, 

2013) bedömer att läroplanen har fått för elevernas demokratiska utbildning, utifrån lärarnas 

uppfattningar. Som lärarstudent har jag alltid funnit lärarens förhållande till läroplanerna väldigt 

givande men samtidigt väldigt tungt och ansvarskrävande. Som lärare måste du hela tiden förhålla 

dig till läroplanerna och ansvara för att eleverna får möjlighet att träna i de färdigheter som krävs 

för att nå kunskapsmålen och det är ett stort pedagogiskt ansvar som läggs på lärarna.  
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Syfte  
Syftet med denna uppsats är att belysa gymnasielärarens uppfattningar av de förändringar som kom 

med läroplanen GY 11samt hur lärare tolkar och tillämpar läroplanens formulerade värdegrund i 

undervisningen. Detta innefattar även lärarnas uppfattningar av undervisning av olika elevgrupper, 

som högskoleförberedande och yrkesförberedande program.   

 

Forskningsfrågor 
1. Hur uppfattar läraren förändringar i läroplanen GY 11? 

2. Hur ser läraren på värdegrundsuppdraget i läroplanen GY 11? 

3. Hur förankrar läraren värdegrunden i sin undervisning? 

4. Hur ser läraren på undervisning vid högskole- och yrkesförberedande program? 

5. Skiljer sig lärarens förankring av värdegrunden i undervisningen, om eleverna läser vid 

högskole- eller yrkesförberedande program? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en kort redogörelse för bakgrunden till gymnasiereformen 2011, utifrån 

statliga utredningar och reformer. Avsnittet kommer även fokusera på delar av värdegrunden ur 

gymnasieskolans läroplan 2011. Detta är relevant för att kunna förstå avsnittet om tidigare 

forskning, men det är också två viktiga begrepp som kommer genomsyra hela uppsatsen.  

 

Gymnasiereformens framtagning och innehåll 
År 2007 gav regeringen i uppdrag att utreda gymnasieskolan, en utredning som skulle bli mycket 

omfattande. År 2008 kom gymnasieutredningen ut med Framtidsvägen 

– en reformerad gymnasieskola (SOU:2008:27). Anledningarna till att en utredning startades vad 

för att stärka gymnasieskolans kvalité för både det studieförberedande och yrkesförberedande 

programmen (SOU:2008:27). Sarah Carlbaum (2012) har även hon uppfattat detta syfte som 

utredningen hade, men uttrycker att den inte bara handlade om att stärka gymnasieskolans kvalité 

utan regeringen ansåg att skolan befann sig i en krissituation. Regeringen vill få bort den tidigare 

”flumskolan” och höja elevernas betyg som hade sjunkit under de internationella mätningarna som 

utförts under denna tid. Begreppet flumskola är ett uttalande av dåvarande utbildningsminister Jan 

Björklund som syftar till den tidigare reformen som socialdemokraterna tog fram (Carlbaum, 2012).  

 

Innehållet av 2008 års utredning var som sagt omfattande och berörde frågor från behörighetsregler, 

till frågor om examen och elevernas förutsättningar efter gymnasiet och deras framtida samhällsroll. 

De problem som utredningen utrycker sig funnit var bland annat att programmen var otydliga inom 

den tidigare reformen vilket gav konsekvenser för eleverna vid sökning till gymnasiet och vilka 

behörighetskrav som behövdes vid antagning. De ansåg att det inte fanns en nationell likvärdighet 

mellan de olika programmen mellan olika skolor, trotts att de skulle vara uppbyggda och grunda sig 

på samma kriterier. Gymnasieutredingen fann även brister i mål och resultat styrningen vilket de 

också ansåg inte var tydliga nog (SOU:2008:27).  

 

Resultatet av gymnasieutredningen blev en proposition som regeringen lämnade över till riksdagen, 

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (Prop.2008/09:199). Propositionen var ämnad att 

verkställas till hösterminen 2011 och utfromma den nya läroplanen för gymnasieskolan GY 11. 

Innehållet av propositionen vad bland annat ett nytt betygsystem skulle införas för att öka mål och 

resultatstyrningen. Den tidigare 3 stegsskalan (G-MVG) skulle ersättas av en 6 gradig skala (F-A) ( 

(Prop.2008/09:199; Carlbaum, 2012). Även ett förslag på en lagförändring av gymnasieskolans 

program presenterades, där nu 18 nationella program skulle finnas (se tabell 2.1) var av de tidigare 
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studieförberedande programmen skulle benämnas som högskoleförberedande program och både de 

yrkesförberedande och högskoleförberedande programmen skulle ha möjlighet till 

högskoleförberedande examen (Prop.2008/09:199).  

 

Tabell 2.1 

 
Sammanställning av de 18 nationella gymnasieprogrammen (Prop.2008/09:199). 

 

Samtliga gymnasieprogram skulle innehålla gymnasiegemensamma ämnen, som svenska eller 

svenska som andraspråk, engelska, matematik, idrott och hälsa, samhällskunskap, religionskunskap 

och naturkunskap. Nytt för reformen var att historia tillkom som ett gymnasiegemensamt ämne och 

ersatte därför estetisk verksamhet som blev en valbar kurs istället (SOU:2008:27; 

Prop.2008/09:199). Regeringen föreslog också i sin proposition att de gymnasiegemensamma 

ämnenas poängsmässiga struktur kunde variera mellan de nationella programmen vilket ledde till 

en nedskärning av kurspoäng för de yrkesförberedande programmen, inom dessa ämnen. 

Regeringen argumenterar att gymnasiegemensamma ämnen är en viktig del i gymnasieskolan för 

att förbereda eleverna för deras framtida samhällsroll. Men har ändå valt att gör nedskärningar för 

yrkesförberedande programmen för att de anser att det gynnar dem att lägga fler poäng på specifika 

yrkeskurser och skära ner de gemensamma ämnena. För att de ska få en bra förberedelse för 

yrkeslivet (Prop.2008/09:199).  

 

Gymnasieskolans värdegrund 
Värdegrunden inom Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011, omfattar värderingar som ska genomsyra skolans verksamhet. Några av de grundläggande 

värden som gymnasieskolan ska förankra är, att eleverna ska få möjlighet till utveckling, en 

livslång lust att lära, respektera de mänskliga rättigheterna, förstå de grundläggande demokratiska 

Yrkesförberedande program Högskoleförberedande program 
Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet 
Bygg- och anläggningsprogrammet Estetiska programmet 
El- och energiprogrammet Humanistiska programmet 
Fordons- och transportprogrammet Naturvetenskapliga programmet 
Handels- och administrationsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet 
Hantverksprogrammet Teknikprogrammet 
Hotell- och turismprogrammet  
Industritekniska programmet  
Naturbruksprogrammet  
Restaurang- och livsmedelsprogrammet  
VVS- och fastighetsprogrammet  
Vård- och omsorgsprogrammet  
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värderingarna i vårt samhälle, respekt för vår gemensamma miljö, jämnställdhet och att främja varje 

människas egenvärde och okränkbarhet (SKOLFS:2011:144). 

 

Historiskt sett har skolan redan från andra världskrigets slut haft i uppdrag att fostra eleverna i de 

demokratiska värderingarna som finns i vårt samhälle, men benämndes då som skolans 

demokratiuppdrag. Demokratiuppdraget och värdegrundsuppdraget är svårt att särskilja eftersom 

demokrati ändå ingår i värdegrunden. Men skillnaden på demokratiuppdraget och 

värdegrundsuppdraget ofta definieras som så att, inom demokratiuppdraget ska kunskaper om 

demokrati förmedlas och även fostra demokratiska medborgare. Men detta vilar då främst på 

ämnesundervisningen medan värdegrunduppdraget omfattar ändra värden och uppdraget gäller för 

alla anställda inom skolans verksamhet att anamma (Kjellgren, 2010). 

 

Gymnasieskolans värdegrund ska som tidigare nämnt genomsyra skolans verksamhet, på alla 

nivåer. Men något som även upprepas som kan kopplas till det förgående demokratiuppdraget, är 

att värderunden även ska främja elevers utvekling och ansvarstagande som framtida 

samhällsmedborgare. Att i detta förmedla värden och kunskaper som ska förbereda dem för 

kommande arbete och deras roll i samhället (SKOLFS:2011:144).  
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som gjorts inom det pedagogiska forskningsfältet 

som berör 2011 års gymnasiereform, men även internationell forskning som berör området, 

skolreformer och läroplaner.  

 

Marknadsstyrd gymnasiereform  
I den nya reformen går det enligt flera forskare att se en ökning av ett marknadsintresse där 

gymnasieskolan ska utbilda framtida arbetstagare. Carlbaum (2012) lyfter fram detta ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv och menar att skolans politiska diskurs förändrats med tiden och 

diskursen för reformerna är en tydlig marknadsekonomisk politik. I kontrast till den 

utbildningspolitiska diskursen om livslångt lärande från tidigare läroplaner, ifrågasätts det, om den 

marknadspolitiska diskursen verkligen gynnar arbetsmarknaden på det sätt man nu önskar att 

gymnasieskolan ska göra. Då diskursen lutar istället åt att effektivisera och öka elevers kompetens 

och anställningsbarhet i stället för ett livslångt lärande. (Carlbaum, 2012). Det har också visat sig 

att lärare agerar utifrån den allt mer ökade konkurrenskraften mellan skolorna som kom med 

elevens fria skolval. Utifrån tidigare läroplaner har den marknadsrelaterade relationen till skolan 

inte varit lika stark. Men efter regeringsskiftet 2006 har marknadsintresset fått större 

genomslagskraft och lärarens professionella kunskap har satts på sin spets. Tidigare har lärare i sitt 

yrke vilat på sina didaktiska kunskaper som de fått av lärarutbildningen och de har även haft 

styrdokument att förhålla sig till i yrket. Men nu måste också läraren balansera in det faktum att de 

är en viktig tillgång till skolan som blivit en produkt på en marknad (Lundström & Pardings, 2011).  

 

Även utifrån ett internationellt perspektiv kan man se att marknadsintresset inom skolpolitiken inte 

enbart förekommer inom Sveriges utbildningspolitik. I en undersökning av Danmarks 

gymnasiereform, som kom ut år 2005, framkommer det även där att ett marknaspolitiskt intresse är 

en mer framgående skolpolitik. När Danmarks reform kom ut var den efterlängtad för 

gymnasieskolan hade inte förändrats på flera årtionden. Men problematiken som uppstod med den 

nya reformen var att lärarna ansåg att den var ideologiskt splittrad. Gymnasiereformen togs fram av 

fyra olika partier i Danmarks motsvarighet till den svenska riksdagen. Detta inbar att fyra olika 

ideologiska uppfattningar om skolans karaktär och vad kunskap är och hur de skapas, skulle samsas 

i samma gymnasiereform. Detta skapade förvirring för lärarnas didaktiska och professionella 

kompetens och fick dem att i fråga sätta om de har den kompetens denna reform kräver. Ett 

gemensamt mål för reformen var att decentralisera skolan och skapa en undervisningsform som är 



7 
 

ämnesöverstridande. Även en global/internationell karaktär skulle genomsyras i skolans verksamhet 

för att marknasrelatera skolan och anpassa sig efter samhällets ständiga förändring (Hjort, 2010).  

 

Lärarens förändrade yrkesroll 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, har Lundström & Pardings, i en intervjustudie med 58 olika 

lärare, förstått hur dessa lärare uppfattar den nya spännvågen mellan läraren som en yrkesexpert – 

styrdokument – marknadskraft. Resultaten av intervjuerna visar att läraren uppfattar att yrkesrollen 

förändrats och att det har fått mer administrativa uppgifter som inte ingår i deras yrke och som tar 

tid från det pedagogiska arbetet. De administrativa uppgifterna innebär till exempel att göra reklam 

för skolan på utbildningsmässor. Detta har lärarna upplevt krocka med deras yrkesidentitet, vad 

läraryrket innebär och vilka uppgifter de ska ha. Lärarna har också upplevt att kraven för att 

producera bra betyg bli högre och att de har blivit en del av en marknad som tillfredsställer en kund 

eller kommande kunder. Läraryrkets professionella roll har därmed förändrats i dagens politiska 

samhälle vilket har lett till att läraren har fått en annan professionell yrkes roll. En roll där 

marknaden har fått en del av de pedagogiska uppgifterna som inte funnits tidigare (Lundström & 

Pardings, 2011)  

 

Gymnasiereformens skilda framtidsvägar 
2011 års gymnasiereform kom att innebära olika framtidsmöjligheter för eleverna på gymnasiet 

beroende på vilket program de studerar. Redan efter 1990-talets skolreform var gymnasieskolan 

uppdelad i yrkesförberedande och studieförberedande program. Men efter år 2011 blev det en tydlig 

förändring mellan programen som förändrade deras olika behörighet efter examination. Från 

tidigare år hade elever från både studieförberedande och yrkesförberedande program möjlighet att 

studera vidare efter examen. Men efter den nya reformen har programmen reviderats så enbart de 

tidigare studieförberedande, nu högskoleförberedande programmet, behörighet för fortsatta studier 

(Arneback & Bergh, 2009; Carlbaum, 2012).  

 

Alliansen argumenterar att elever inom yrkesprogramen haft mindre studiemotivation och därför 

har de valt att dra ner kursinnehållet för de gemensamma ämnena, så som svenska och 

samhällskunskap, för att av belasta de elever som finner det svårt att hitta studiemotivation 

(Arneback & Bergh, 2009). Konsekvensen av denna kursredigering påverkar främst elevens 

möjligheter inom yrkesförberedande programmet som nu inte bemöts som en enskild individ utan 

är nu istället med den nya gymnasiereformen, är en del av en grupp. Denna grupp anses som icke 

studiemotiverade elever och har därför inte längre samma möjlighet att studera vidare på grund av 

sitt programval och intresse (Arneback & Bergh, 2009). Alliansen har inte minskat de gemensamma 



8 
 

ämnena för yrkesprogrammen för att av belasta eleverna utan, för att de anser att de inte behöver 

läsa lika mycket gymnasiegemensamma ämnen för att klara av den yrkesroll de kommer att få i 

framtiden. Detta innebär inte bara att yrkeseleverna inte kan studera vidare, utan också att de får 

mindre undervisning i de ämnen som är viktiga för att bli en bra samhällsmedborgare (Bergström & 

Wahlström, 2008).  

 

2011 års gymnasiereform har blivit allt mer styrd av ett marknadspolitiskt intresse och detta har 

resulterat i att anställningsbarheten efter utbildningen för eleverna har blivit allt mer avgörande. 

Men detta har även resulterat i att det blivit allt mer framtidsavgörande för dem om det klarar av att 

genomföra sin gymnasieutbildning eller inte. Ur ett samhällsmedborgerligt perspektiv har 

anställningsbarhet stor betydelse och kan innebära att den elev som inte kan genomföra sin 

utbildning blir därmed, ur reformens tankar, en icke anställdbar individ, vilket då även har 

konsekvenser för eleverna som framtida samhällsmedborgare. Gymnasiereformen värderar 

anställningsbarhet som en plikt och att eleverna ska kunna bidra till samhällets reproduktion och 

tillväxt. Ur ett feministiskt perspektiv går detta att jämföras med 1950-talets samhälle där kvinnan 

inte jobbade, och resulterar ur ett medborgerligt perspektiv, att kvinnan var en icke medborgare. 

(Carlbaum, 2012). Carlbaum diskuterar begreppet moral i former av arbetsmoral, en vilja att bidra 

till samhälle och att inte hamna i utanförskap som arbetslöshet kan innebära. Författaren menar att 

reformen därför konstruerar dessa elever som saknar moraliska egenskaper för att passa in i 

samhället, eftersom de beskrivs som, skoltrötta och omotiverade. Det blir en fråga om en specifik 

social kompetens som blir normen för gymnasiereformen (Carlbaum, 2012). 

 

Mattias Nylunds avhandling Yrkesutbildning, klass och kunskap, fokuserar på yrkesförberedande 

programmet i relation till gymnasiereformen 2011. Nylunds forskning har en ansats inom det 

utbildningspolitiska forskningsområdet och han anser att det finns en ojämn social fördelning 

mellan kunskaper i skolan och att detta främst syns inom det yrkesförberedande programmet. 

Nylund menar att detta kan relateras till den sociala rekonstruktionen av klassordningen och har 

därför valt att analysera skolans organisation i relation till social klass. Enligt Nylund har 2011 års 

gymnasiereform inneburit en tydligare separering mellan de studieförberedande och 

yrkesförberedande programen. Ur ett klassperspektiv så är den markantaste skillnaden vad det är 

för kunskaper som skiljer programen emellan. De demokratiska kunskaperna har minskat för 

yrkesprogramen, vilket har en betydelse för deras framtida roll som handlingskraftiga 

samhällsmedborgare. Den nya reformens ideologiska betoning och syfte är att bilda elever för 

arbetsmarknaden och därmed också minskar möjligheten för elever på yrkesförberedande 

programmen att studera vidare (Nylund, 2013).   
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Carlbaum anser också att klass blir ett betydelsefullt begrepp för att förstå reformens avvikelse, som 

innebär exkludering eller inkludering för eleven i samhället. Antingen gör eleven ”rätt val”, går 

klart sin tre åriga utbildning, blir anställd och bidrar till arbetsmarknaden. Eller så gör eleven ”fel 

val” och tar sidovägar, eventuellt hoppar av eller byter utbildning. Om eleven gör ”fel val” leder det 

till utanförskap i samhället i och med att eleven inte bli anställningsbar.  Carlbaum drar slutsatser 

om att klass blir ett betydelsefullt begrepp för att förstå den utbildning politiska diskursens 

konsekvenser. Författaren menar att den anställningsbara elevens relevans kan förlikas med 

medborgarens inkludering eller exkludering i samhället. Inom reformen blir anställningsbarheten en 

väg till medborgarskapet som innebär att normen för den elev som passar in är en vit, svensk 

medelklass samt att eleven från underklassen eller arbetarklassen blir den underordnade avikaren 

(Carlbaum, 2012). 

 

Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat att reformens utbildningspolitiska diskurs har förändrats från en 

tidigare tanke om ett livslångt lärande, till att skolan nu skall utbilda framtida arbetstagare och 

därmed gynna arbetsmarknaden (Carlbaum, 2012). Denna nu mera marknadsstyrda gymnasieskolan 

har skapat konsekvenser för både lärare och elever (Carlbaum, 2012; Lundström & Pardings, 2011; 

Nylund, 2013). Lärarens professionella kunskap har satts på sin spetts då kraven att producera 

högre betyg har höjts för att för att kunna bemöta den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden 

(Lundström & Pardings, 2011). Den allt mer marknadsstyrda reformen har även skapat 

konsekvenser för eleverna som framtida samhällsmedborgare, då en tydlig förändring mellan 

högskole- och yrkesförberedande programen har förändrade deras olika behörighet efter 

examination. Detta har resulterat i att anställningsbarheten efter utbildningen för de 

yrkesförberedande eleverna har blivit allt mer avgörande för deras framtid (Carlbaum, 2012). 

Alliansen har även valt att göra nedskärningar av de gymnasiegemensamma ämnena för de elever 

som läser vid yrkesförberedande programmen för att stärka elevernas yrkeskompetens. Detta har 

fått kritik av forskare då dessa ämnen anses vara viktiga för elevernas demokratiska utbildning samt 

deras framtida roll som handlingskraftiga samhällsmedborgare Ur ett klassperspektiv visar detta 

även på att det finns en tydlig ojämn social fördelning mellan kunskaper i skolan och mellan de 

yrkes- och högskoleförberedande programmen (Arneback & Bergh, 2009; Carlbaum, 2012; 

Nylund, 2013).   
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Metod 
I detta avsnitt redogörs de metoder som har används för undersökningen, vilka etiska överväganden 

som gjorts samt hur analysen av data genomfördes. 

 

Fenomenografi 
Metodansatsen för denna undersökning är en fenomenografisk metodansats, som används för att 

analysera individers olika uppfattningar kring olika fenomen. Fenomenografi fokuserar mer på 

olikheterna i uppfattningarna än likheterna, vilket ger en bredare förståelse av fenomenet. Ansatsen 

är av kvalitativ karaktär då det är olika uppfattningar som står i fokus vilket försvårar möjligheterna 

till att generalisera, vid en mer kvantitativ undersökning. Svårigheten att generalisera vid en 

fenomenografisk studie och att uppfattningarna är individuella gör också att varje studerande 

uppfattning blir unik för den studien. Dahlgren & Johansson (2014) menar att samma studie skulle 

kunna göras två gånger men uppfattningen skulle ändå inte bli de samma eftersom den utgår ifrån 

en subjektiv uppfattning. 

 

Fenomoenologi var en annan ansats som jag övervägde att använda till denna studie. Både 

fenomenografi och fenomenologi är två metodansatser som är till grunden lika varandra och det kan 

därför vara förvirrande vad som skiljer dem åt (Patton, 2002). Fenomenografi, som används i denna 

undersökning, fokuserar som sagt på individens uppfattning av flera fenomen och ger också 

möjlighet att få flera perspektiv då flera personer deltar i studien (Dahlgren & Johansson, 2014). 

Fenomenologi söker däremot efter flera individers gemensamma upplevelse av ett fenomen eller 

den väsentligaste beståndsdelen av upplevelserna (Szklarski, 2014).  

 

Motivering till valet av fenomenografi är dels för att få flera perspektiv och en fördjupad bild av 

lärarnas uppfattningar kring syftet, som också består av flera olika beståndsdelar (läroplan och 

värdegrundsarbetet). Utifrån en fenomenologisk ansats anser jag att det hade kunna blivit 

problematisk att hitta den gemensamma upplevelsen, eftersom denna studie berör flera perspektiv.  

 

Insamling av data 
För att samla in data till undersökningen valde jag att göra en intervjustudie. Den ger möjlighet att 

komma nära lärarnas tankar, känslor och åsikter, vilket Patton menar att forskare inte kan ta del av 

utan att prata med personen (Patton, 2002). Monica Dalen, beskriver även att en av fördelarna med 

att använda en intervjumetod är att forskaren får ta del av en annan persons uppfattningar och får en 
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insikt i deras sociala verklighet (Dalen, 2008). I en jämförelse mellan intervju- och 

observationsmetod menar Martyn Denscombe, att forskaren får via observationer möjlighet att se 

hur personerna agerar utifrån olika situationer, istället för att forskaren endast får ta del av hur 

personerna uppfattningar deras handlingar (Denscombe, 2003). Utifrån denna studie är det inte 

relevant att observera lärarnas agerande utan det är deras uppfattningar som står i fokus. Dock 

skulle det vara intressant att göra en kompliterande studie som skulle med hjälp av observationer 

möjligtvis kunna bredda studiens resultat. 

 

Med en fenomenografisk metodansats är det enligt Dahlgren & Johansson, vanligast att samla in 

data genom en halv-strukturerad intervju, vilket innebär att intervjufrågorna eller intervjuguiden är 

tematisk. Detta innebär att frågorna ska vara korta och leda in intervjupersonen på det ämnet som 

ska diskuteras. I diskussionen ges det sedan möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor (Dahlgren 

& Johansson, 2014).  Det finns även andra tillvägagångssätt att utforma intervjufrågor på som till 

exempel en strukturerad eller en ostrukturerad intervju. I den strukturerade intervjuen utfromas 

intervjuguiden utifrån färdiga frågor. Fördelen med detta är forskaren har en tydlig ram att förhålla 

sig till men det ger samtidigt inge utrymme för följdfrågor eller för att den intervju personen kan 

utveckla sina tankar. Det ostrukturerade tillvägagångssättet har mer formen av ett samtal där 

forskaren endast presenterar ett ämne som sedan intervjupersonen ges frihet att utveckla och dela 

med sig av sina tankar kring ämnet. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att intervjupersonen får 

ta stor plats men forskaren få lite utrymme eller ingen alls för att vägleda diskussionen. 

(Denscombe, 2003; Patton, 2002).  

 

Jag har valt att formulera en intervjuguide utifrån det halv-strukturerade tillvägagångssättet som är 

lämpad för den fenomenografiska studien. Det ger forskaren möjligheter att föra en öppen 

konversation med intervjupersonen men också att ställa följdfrågor eller be personen om att 

utveckla sitt svar. Fördelen med att använda sig av en halv-strukturerad intervju är också att 

forskaren är väl förberedd och har en tråd att koppla tillbaka intervjun till om man skulle komma 

ifrån ämnet (Denscombe, 2003; Patton, 2002; Dahlgren & Johansson, 2014).  

 

Intervjuguide  

Intervjuguiden är som tidigare nämn utformad utifrån det halv-strukturerade tillvägagångssättet, 

som utgår ifrån förbestämda ämnesområden som ger utrymme för forskaren att ställa följdfrågor 

men också för intervjupersonen att reflektera kring sina tankar kring ämnet (Dahlgren & Johansson, 

2014). Jag valde därför att utforma tre olika huvudområden eller teman kring de fenomen som 

syftet i undersökningen kretsar kring. Dessa tre områden är Läroplanen GY 11, värdegrunden och 

planeringsarbetet (Se bilaga 1). Under varje tema valde jag att utforma stödfrågor som jag ansåg var 
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intressanta perspektiv att diskutera kring varje fenomen. Dessa fungerade som ett hjälpmedel för att 

leda diskussionen vidare och behövdes inte vid varje intervju, då andra följdfrågor ställdes utifrån 

det intervjupersonen valde att ta upp.  

 

Urval av deltagare 

Som Denscombe diskuterar i valet av deltagare är oftast valet inför en intervjustudie ett medvetet 

val av forskaren och att hen väljer de personer som forskaren tror kan bidra med någonting till 

arbetet (Denscombe, 2003). Så blev det också i det här fallet då jag hade en föreställning om vilken 

målgrupp som skulle kunna gynna min undersökning. Jag valde därför att avgränsat urvalet till tre 

kriterier:  

 

1. Att deltagarna undervisar på gymnasiet. Detta val gjordes utifrån undersökningens syfte 

som är att undersöka reformen för gymnasieskolan, då blev denna målgrupp ett självklart 

val. 

2. Har arbetat/verksammat innan 2010 och framåt. Eftersom undersökningen fokuserar på 

läroplansskiftet, år 2011 så ansåg jag att det var relevant att hitta deltagare som varit 

verksamma och arbetat med den gamla läroplanen och sedan var med i 2011 års 

läroplansskifte eller byte. Med förhopning om att de var väl insatta och hade egna tankat 

och erfarenheter kring det arbetet. 

3. Undervisar inom något av de gymnasiegemensamma ämnena. Som tidigare nämnt är 

gymnasiegemensamma ämnena viktiga för elevernas demokratiska bildning och det 

värdegrundsansvar som skolan har (Prop.2008/09:199). Därför valde jag att avgränsa till 

lärare som undervisar inom de gymnasiegemensamma ämnena med motivation utifrån dess 

relevans för värdegrundsarbetet. De gymnasiegemensamma ämnena är också 

programöverskridande vilket ytterligare gjorde det möjligt att få lärare som undervisade på 

både yrkesförberedande och högskoleförberedande program, eller på något utav 

programmen.  

 

För att nå ut till lärare runt om i kommunerna så mailade jag rektorerna på respektive skola för att 

få godkännande om att göra min undersökning i deras skola och för att få kontaktuppgifter till 

lärare. Efter detta steg var det upp till de lärare jag kontaktade att besluta om de ville delta i 

undersökningen. Resultatet av urvalet blev sex stycken deltagare/lärare. Fördelningen av 

undervisande lärare på yrkesförberedande och högskoleförberedande programmen blev jämt 

fördelat, då två lärare undervisade endast på studieförberedande program, två lärare undervisade på 

endast yrkesförberedande program och de resterande två undervisade på båda programmen. 

Representationen eller ämnesfördelningen över de gymnasiegemensamma ämnena inkluderade alla 
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ämnen förutom Idrott och hälsa. Detta var ett slumpmässigt resultat och som styrdes av de deltagare 

som jag fick tillgång till för undersökningen.  

 

Intervjugenomförande  

Innan intervjuerna så hade jag kontakt med respektive lärare via mail för att informera om 

undersökningen och för att sedan boka in ett möte. Intervjuperioden tog cirka tre veckor, två möten 

per vecka. Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplats, i miljöer som arbetsrum, grupprum 

eller konferensrum. Dahlgren & Johansson uttrycker att det är viktigt i en halv-strukturerad intervju 

att dokumentera samtalet, eller diskussionen med hjälp av ljudupptagning för att underlätta 

analysprocessen och transkriberingen av intervjuerna (Dahlgren & Johansson, 2014). Jag valde 

därför att spela in intervjuerna med hjälp av en mobiltelefon eller en dator. I transkriberingarna av 

intervjuerna användes inga specifika transkriberingsmetoder, utan jag valde att endast lyssna och 

skriva ned ordagrant det som lärarna sa. I analysen precenteras lärarnas citat så ordagrant som 

möjligt, men vissa ändringar har gjort då till exempel ljud ord eller dubbelord har tagits bort frö att 

underlätta läsningen. Vissa citat har även kortas ned och då är detta markerat med tre punkter; […].   

 

 

Etiska överväganden 
Som forskare är det viktigt att göra etiska överväganden vid undersökningar där individer eller 

grupper står för informationen för undersökningen. De etiska kraven innebär att forskaren ska se till 

att deltagarna skyddas och inte blir kränkta men också hur de bli bemötta. I vetenskapsrådets 

rapport, God forskningsed, tas fyra begrepp upp som forskaren ska förhålla sig till för att skydda 

deltagarna. Dessa är; sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Sekretess och 

tystnadsplikt går under offentlighets- och sekretesslagen och innebär att forskaren måste skydda 

offentliga uppgifter om den enskilda individen. Anonymitet innebär att personuppgifter om 

deltagare inte får finnas med för att undvika att identifiera vilka dem är, detta är vanligast vid 

enkätundersökningar. Vid konfidentialitet ska forskaren se till att skydda deltagens integritet och 

privatliv. Som forskare är det även viktigt att informera deltagarna om vad undersökningen ska 

användas till. Vetenskapsrådets rapport ger även tips på att forskare kan koda namn för att undvika 

identifiering och förstöra inspelat material (endast uppsatser) efter betygsatt undersökning 

(Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011).  

 

Vid denna undersökning har flera etiska åtgärder vidtagits för att undvika identifiering av de lärare 

som deltagit i intervjustudien. Som första åtgärd skickades ett informationsbrev ut till möjliga 

kandidater för undersökningen, där uppsatsens syfte och användning förklarades, men även att den 
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kommer att kunna publiceras i databasen DIVA. I brevet informerades lärarna tydlig med att det var 

ett frivilligt deltagande och att de hade möjlighet att avstå sitt deltagande, även efter 

intervjutillfället. Lärarna informerades även om att deras deltagande är konfidentiellt och att inga 

uppgifter som deras namn, kön, ålder eller yrkesplats skulle nämnas i uppsatsen. Till sist 

informerades lärarna om att intervjuerna skulle upptas med ljudinspelning, men att det inspelade 

materialet sedan skulle förstöras efter att uppsatsen hade blivit godkänd.  

 

Den andra åtgärden var att koda deras uppgifter och det inspelade materialet. Varje lärare fick en 

siffra mellan 1-6 som blev slumpmässigt utvalt. I analysgenomförandet och i resultatredovisningen 

benämns varje lärare till exempel som, ”Lärare [5]” eller ”hen”, för att inte informera om namn 

eller kön. Till sist valde jag att inte skriva vilka program som lärarna talade om, för att undvika att 

kunna spåra udda programinriktningar till de skolor de arbetar vid. I stället nämns det endas om de 

är högskoleförberedande eller yrkesförberedande program, för att inte förlora dess relevans för 

undersökningen. I undersökningen har jag också stött på problematiken med att förhålla sig nära 

intervjumaterialet i analysprocessen för att inte vinkla eller utgå från mina egna förut fattningar 

kring områddet samt att enbart hålla sig till det lärarna har uppfattat. Detta är även ett eteriskt 

övervägande forskaren måste göra för att inte kränka sina deltagare.  

 

Analysgenomförande  
I analysgenomförandet har jag utgått från Dahlgren och Johanssons fenomenografiska analysmodell 

som beskriver hur forskaren skall gå tillväga vid användning av den fenomenografiska ansatsen. 

Första steget var att bekanta sig med materialet och läsa igenom de transkriberade 

intervjumaterialet.  I andra steget börjar, enligt Dahlgren och Johansson, själva analysprocessen då 

forskaren väljer ut det mest betydelsefulla delarna från intervjumaterialet (Dahlgren & Johansson, 

2014). I detta steg valde jag ut delar som jag ansåg värdefullt för syftet i uppsatsen och letade efter 

uttalanden som berörde deras syn på läroplanen, värdegrunden och att undervisa olika elevgrupper. 

Tredje steget innebär att jämföra materialet för att hitta likheter och skillnader i intervjupersonernas 

uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2014).  I detta steg skrev jag nyckelord för varje lärares 

uttalanden för att lättare kunna se samband mellan fenomenen. Det kunde exempelvis vara 

”värdegrund”, för att tydliggöra vilket ämne som diskuterades. Steg fyra innebär att gruppera 

likheterna och skillnaderna (Dahlgren & Johansson, 2014). I detta steg kategoriserade jag ihop 

liknande nyckelord för att sedan precisera vad uttalandena handlade om. Till exempel, ”I GY 11 är 

värdegrunden inte förändrad”. Detta hjälpte mig att se likheter och skillnader i lärarnas uttalanden, 

och jag kunde då lättar gruppera ihop dem.  
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I steg fem ska forskaren artikulera kategorier, vilket innebär att bestämma gränser och 

variationsmängden inom varje kategori (Dahlgren & Johansson, 2014). Denna del uppfattade jag 

som svårast i analysprocessen, eftersom det innebar att bestämma vad likhetskärnan i de 

grupperingar som gjorts innan var, men också att se till att få fram variationer av uppfattningar om 

samma fenomen. I denna process fick jag ta bort flera av uttalanden som inte bidrog med någon 

skillnad i uppfattningen för att det inte skulle bli upprepande. Resultatet av detta blev tre 

huvudkategorier, där varje kategori sammanfattar den gemensamma uppfattningen. I varje 

huvudkategori valde jag att förtydliga variationerna av uppfattningarna i mindre delkategorier. I 

steg sex ska forskaren namnge varje kategori och ska ge en inblick om vad som uppfattats. 

(Dahlgren & Johansson, 2014). I denna del av analysprocessen var det även viktigt att synligöra 

syftet och undersökningens forskningsfrågor för att få en tydlig återkoppling till syftet i analysen 

och resultatet. Jag valde därför att namnge mina tre huvudkategorier till; ”lärarnas uppfattningar av 

läroplanen GY 11”, ”lärarnas uppfattning av värdegrunden” och ”lärarnas syn på undervisning av 

olika elevgrupper” (se syfte, s. 2). Varje under rubrik namngav jag även för att förtydliga 

skillnaderna i uppfattningarna av samma fenomen. Sista och sjunde steget är en kontrastiv fas som 

innebär att åter igen jämföra de kategorier som skapats för att se om det finns plats för fler 

kategorier eller flytta ihop kategorier som är liknande (Dahlgren & Johansson, 2014). Jag fick 

under flera av huvudkategorierna flytta om, döpa om och föra samma de underkategorier jag 

skapat. Men ändrade inte på någon av huvudkategorierna.  
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Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet av analysen att pressenteras. Resultatet presenteras utifrån den 

fenomenografiska kategoriseringsmodellen och kommer tydligöra den analysprocess som jag 

diskuterat i metodavsnittet. Slutligen kommer jag sammanställa och förtydliga resultatet i en 

sammanfattning.   

 

Lärarnas uppfattningar av läroplanen GY 11 
Den här kategorin kommer att precentera resultatet av lärarnas uppfattningar kring de förändringar 

som skett i GY11. De förändringar som lärarna uppfattade rör sig främst kring läroplanens nya 

betygssystem samt kursernas innehållsmässiga, men även poängmässiga förändring. 

 

Betyg och kunskapskraven 

Den största förändringen med GY 11 som samtliga lärare upplevde, var förändringen med de nya 

betyg och kunskapskraven. De flesta lärare hade en erfarenhet av att den nya betygsskalan i GY 11 

var en stor omställning som krävde mycket arbete och tid. I tolkningen av betygskriterierna 

framkommer det att lärarna hade en delad uppfattning om vad betygskriterierna innebar och vilken 

innebörd det centrala innehållet har för betygsättningen. Det går även att uppfatta en delad 

erfarenhet av vad betygsskalan har gett för resultat, efter några års arbete och bedömning utifrån 

dem. Exempelvis ansåg inte lärare [4] till sin början att det nya betygsystemet var svårt att förstå 

utan att det gick lätt att anpassa till den gamla betygsskalan. Men efter en närmre granskning 

uppfattade lärare [4] att det nya betygssystemet hade lagt kunskaper på grundnivå, som hen tidigare 

uppfattat i det gamla betygssystemet, att vara kunskapskrav för de högre betygen. Några av dessa 

kunskaper uttrycker lärare [4] är värderingskunskaper, vilket går att tolka som att kravet för att 

eleven ska ta ställning har blivit allt högre i GY11. 

 
De har lagt in mycket om värderingar och sådant som förr, ja det var naturligtvis med, men det 
stod bara explicit utskrivet har jag för mig på MVG nivå och på VG nivå. Nu har man ju 
skrivit in motsvarande saker även på E nivå då (Lärare [4]).  
 

Fortsättningsvis uttrycker lärare [5] att hen hade svårt till sin början att särskilja på syftemålen och 

det centrala innehållet i kursplanerna för GY11. Hen upplevde en osäkerhet om vad syftet med det 

centrala innehållet var och om läraren även skulle betygsätta utifrån det. Lärare [5] yttryckte att det 

även var flera av hens kollegor som uppfattade samma osäkerhet, men att de sedan insett att det 

centrala innehållet endast hade som syfte att ge förslag på undervisnings innehåll.  
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Den största utmaningen tror jag var att man satt och läste centralt innehåll som tvång att 
undervisa i. Man ska ju följa den men det är inte det du betygsätter. […] det är ganska svårt, 
man hamnar ju alltid själv där men jag försöker att tänka, nej, alltså det här är ett förslag 
(Lärare 5). 

 

Det centrala innehållet är nytt för GY 11 och är ett förslag från skolverket på undervisningsinnehåll 

och är därför inte betygsgrundande kriterier eller en del av kunskapsmålen. Men av lärare [5] 

uppfattning av lärarens missförstånd av syftet med det centrala innehållet, går det att tolka att det 

blivit allt svårare för läraren att tolka kunskapskraven utifrån GY11 när de fick flera aspekter att 

förhålla sig till i bedömningen. Dock anser lärare [3] att bedömningsmöjligheterna med den nya 

betygsskalan var bättre i jämförelse med den gamla då spannen mellan betygsstegen inte blev lika 

långa och bedömningen kunde då bli rättvisare. Lärare [3] lyfter även fram att det nya 

betygssystemet har lett till lärarna måste vara tydligare mot eleverna med vad betygskriterierna 

innebär och hur de ska jobba för att nå ett visst betyg. Vilket i sin tur har lett till att lärarna har fått 

bättre möjligheter att jobba med formativ bedömning och konstruktiv feedback.  

 
Över lag tycker jag nog att kunskapskraven, den femskaliga alltså från A till E, att den, det är 
bättre än G till MVG. Där det var så stora spann emellan. Det känns som att man kan göra en 
mer rättvis bedömning nu än innan. […] jag tror ju att när det blir ett sådant här skifte så 
snäppar alla upp sig lite, när det kommer någonting nytt […] Jag och de flesta av mina 
kollegor, har blivit bättre på att tydliggöra för eleverna, att det här är det man behöver jobba 
för ett E, ett C, ett A. […] Och att man kanske också använder formativ bedömning ännu mer 
nu att helat tiden koppla tillbaka (Lärare [3]).  

 

Lärare [1] poängterar också vikten med att vara tydlig i de nya betygskriterierna för att få fram 

syftet med kursen och målen till eleverna och att det kräver ett stort arbete. Lärare [1] tar upp ett 

exempel från en period med utevecklingssamtal där eleverna har fått svara på en enkät om kursens 

medvetenhet kring mål och syfte. Dock visade resultatet av enkäterna att lärarna inte hade varigt 

tillräckligt tydliga med betygskriterierna. Åtgärderna blev att arbeta vidare med att tolka och 

förtydliga betygskriterierna så att eleverna får en bättre inblick och förståelse av syftet och målen.   

 
Det mesta arbetet på kursnivå har varit att titta på, vad innebär de här kursförändringarna och 
betygskriterier och den prosatext som finns runt måluppfyllelse och betygskriterier och så 
vidare. Som ett exempel så har jag haft ett antal utvecklingssamtal nu nyligen. Då kan man 
konstatera att i den enkät som eleverna får besvara […]  i frågan just om medvetenheten om 
mål och syfte med kursen, där har vi fått lite lägre, alltså sämre svar så att säga. Eleverna 
upplever att vi inte lyckas hela vägen där. Och det har ju bäring på att vi inte lyckas bryta ner 
kriterierna och målen för kursen och lyckas förmedla dem på begriplig svenska […]Så att vi 
håller definitivt fortfarande på med anpassningar och tolkningar (Lärare [1]). 

 

Kunskap och ämnesförändring 

I och med den nya läroplanen uppfattade lärarna också en förändring på kursnivå, där de uttryckt se 

en förändring i kursens innehåll, där mer ämnestoft hade lyfts in i kurserna samt att det finns en 

förändrad kunskapssyn. Lärare [5] som bland annat undervisar i Historia, berättar om hur hen 
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uppfattat att det är mer ämnesstoft som ska behandlas i 50 poängskurserna. Detta berör främst 

historieundervisningen på yrkesprogrammen där kursen tidigare var på 100 poäng, men som nu har 

minskats ner till 50 poäng. Lärare [5] anser att stoftet från den förra 100 poängskursen inte har 

förändrats eller anpassats i tid och innehåll till den nedskärning som har gjorts, utan att samma stoft 

ska in på hälften av timmarna. Hen uppfattar där av att historia på yrkesprogrammen har blivit en 

repetition av grundskole-historian.   

 
Det som är nytt i den nya läroplanen är att det ligger mer ämnesstoft i ämnena. Det är mycket 
mer man ska hinna med jämfört med tidigare, vilket kan vara väldigt tungt om man har, ah 50 
poängskurserna på yrkesprogramen som kräver lika, man har bara tagit bort nått mål jämfört 
med 100 poängskurserna. Men man ska hinna nästan lika långt på 50 timmar och då tänker 
man, att det är ett otroligt ämnesstoff. Sen har jag en känsla av att yrkesprogrammens historia 
är lite mer repetition av grundskole-historian än vad de andra är (Lärare [5]). 

 

Den kursförändring som lärare [5] beskriver kan anses vara problematisk för de elever som läser 

vid yrkesförberedande programen då det har blivit allt mer kunskaper som ska behandlas på kortare 

tid. Lärare [5] uppfattar även att historia kursen har blivit upprepande av grundskolans historia, 

vilket kan tolkas som att lärarna endast hinner skrapa på ytan av kursen och inte har tid för någon 

djupdykning inom ett område. Eleverna på yrkesprogramen får därför inte den tid som krävs för att 

träna i de färdigheter eller den kunskap som det är menat att de ska hinna. Däremot uppfattar lärare 

[2], som både undervisar vid yrkes och högskoleförberedande program, en positiv 

kunskapsförändring inom GY 11 och menar att eleverna får träna sig i färdigheter som står utanför 

de kunskaper som mäts i PISA. Lärare [2] ser GY11 som ett verktyg där flera kunskaper går att 

plockas in för att öka elevers medvetande samt att de nya kursplanerna även ger eleverna möjlighet 

till individuell utveckling.  

 
Nej jag gillar GY11 faktiskt, därför att man stimulerar det som inte märks i PISA rapporterna, 
nämligen möjligheten att tänka själv, att tänka lite outside the box. Jag tycker det är det 
viktigaste, att man stärker individen och så vidare. Kunskap det kan du plocka in på många 
olika sätt, det ska man inte förringa på något vis. Men det är ett verktyg för att nå till det här 
högre tänkandet och medvetandet (Lärare [2]).  
 

Att lärare [2] har uppfattat en positiv kunskapsutveckling i GY11, medan lärare [5] uppfattat en mer 

negativ kunskapsutveckling, kan tolkas som att lärarens kompitens och tolkning av läroplanen blir 

avgörande för elevernas kunskapsutveckling. Men tidsperspektivet och kursens omfång kan visa sig 

bli problematisk för vissa lärare.  

 

Sammanfattning 

Lärarnas uppfattningar av de förändringar som skett i GY11 berör betygsystemet, kurserna, samt att 

det syns en kunskapsförändring. Kunskapskraven i det nya betygsystemet har utifrån lärarnas 

uppfattningar förändrats då krav för grundnivå är att eleverna ska kunna ta ställning i vissa frågor, 
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vilket tidigare varit ett kunskapskrav för de högre betygen. Det har även uppfattats som att det 

centrala innehållet har försvårat lärarnas bedömning då syftet med centralt innehåll är otydligt. 

Betygsystemets allt fler steg har lett till att läraren måste vara tydligare mot sina elever i vad 

kunskapskraven innebär men har även lett till att öka lärarens möjligheter att ge återkopling eller 

formativ bedömning. De gymnasiegemensamma kursernas poängsnedskärning för de 

yrkesförberedande programmen har visat sig innebära en problematik för både eleverna och lärarna. 

Vissa av lärarna som undervisar i dessa kurser uppfattar att det är samma stoft som ska behandlas 

sedan innan men på hälften av tiden. Detta har resulterat i att lärarna endast hinner med att skrapa 

på ytan av kursen och inte djupdyka inom något område. För eleverna på yrkesprogrammen innebär 

detta ett kunskapsproblem då de inte får den tid och möjlighet att träna i de färdigheter som krävs 

inom ämnet. Dock fanns det lärare som uppfattat en positiv kunskapsförändring i GY11 och 

menade att den nya läroplanen låter lärare plocka in kuskaper som står utanför det som mäts i PISA 

undersökningarna och eleverna får då möjlighet till en individuell utveckling. Av detta går det att 

tolka att lärarens tolkning av läroplanen och pedagogiska kompetens blir avgörande för elevernas 

kunskapsutveckling. 

 

 

Lärarnas uppfattning av värdegrunden 
Denna kategori innehåller lärarnas uppfattning av den formulerade värdegrunden i GY11 och hur 

den används i praktiken. Den övergripande synen av värdegrunden är att den inte har förändrats 

sedans förra läroplanen men det finns en delad uppfattning hos lärarna i hur den ska användas i 

undervisningen. 

  

Lärarnas syn på värdegrunden 

I intervjutillfället fick varje lärare dela med sig av sin uppfattning av vad värdegrunden är för dem. 

För lärare [5] är värdegrunden viktigt medel för att bilda elever till en framtida samhällsmedborgare 

som kan leva ett likvärdigt liv, bli en god arbetstagare och att kunna delta i det demokratiska 

rummet. Lärare [5] anser även att det är viktigt att informera eleverna om vikten att ha ett arbete 

men framför allt att ha en fullgod fritid. Lärare [5] ansåg att detta är extra viktigt för de lärare som 

undervisar vid yrkesprogramen att komma ihåg, för att det lätt glöms bort i elevernas 

yrkesutbildning.    

 
Det är väl att vi ska utbilda demoratiska medborgare som klarar av att leva ett schyst 
likvärdigt liv samtidigt som de är goda arbetstagare men också kan göra sina egna 
uppfattningar, om värdena, om sin samtid, så. Men annars är det väl, en samhällsmedborgare 
som kan ha deltagande i det demokratiska rummet. Ha ett arbete som att ha en fullgod fritid. 
För det ingår ju också att man utbildar hela människan det glömmer man gärna. Framförallt 
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om man jobbar på yrkesprogram, så glömmer man att man utbildar helheten också (Lärare 
[5]).  
 

För lärare [3] är värdegrunden ett förhållningssätt mot eleverna som ska finnas med i 

undervisningen hela tiden. Hen menar även att värdegrunden innebär alla elevers lika värde, deras 

rätt att komma till tals och att läraren ska se till att alla elever blir bemötta, hörda men också 

tillgodose deras behov. Vilket är en av de största utmaningarna som lärarna har i deras yrkesroll.  

 
Värdegrunden det är ju ett förhållningssätt tänker jag. Det är väl ingenting man står och 
undervisar om konkret. Utan det är ju någonting som ska övas in i vardagen hela tiden […] 
Men för mig handlar ju värdegrunden om att, ja det är allas lika värde, allas, utgå från allas 
förutsättningar och behov så gott det går. Att alla ska få känna samhörighet och bli 
inkluderade som sagt och kunna komma till tals […] så att för mig handlar det mer om ett, ett 
bemötande som ska liksom genomsyra hela vardagen i skolan. Att man lyssnar på eleverna 
och ah, det så, det är ju, det är väl en av de största utmaningarna som lärare tycker jag (Lärare 
[3]). 
 

I likhet med lärare [3]:s syn av värdegrunden, så anser även lärare [1] att värdegrunden är lärarens 

viktigaste hjälpmedel som ska genomsyra yrkesrollen för att kunna skapa elevinflytande. Lärare [1] 

anser att ämneskunskaperna inte är lika viktiga i lärarens yrkeskompetens, utan att det är viktigare 

att som lärare att vara en god ledare och kunna ha en dialog med eleverna så de kan påverka 

undervisningen och sin situation. Hen menar att detta skapas genom värdegrunden och ser därför 

det som sitt fundament för sin yrkesroll. 

 
Det som är nått slags fundament för mitt, vad ska man säga, budskap eller mitt försök och 
påverka min omgivning, kollegor och så vidare. Det handlar ju om elevinflytande och 
möjlighet att påverka sin situation. […] Just att erbjuda möjligheten för eleverna att påverka 
sin situation, vad gäller arbetsformer, examinationsformer, att erbjuda en dialog är för mig det 
väsentliga i värdegrundsarbetet. Och sen ämneskunskaperna är ju betydligt minder viktigare i 
min värld. Utan jag är ju här för att jag är och ska vara den goda ledaren för de här 
ungdomarna som är här. Och i allt jag gör egentligen så ska det, det ska ju genomsyra mitt 
jobb (Lärare [1]). 

 

För lärare [1] är det tydligt att värdegrunden är betydelsefull för hens identitet som lärare och att det 

är en stor del av yrkesrollen. Lärare [2] anser däremot att värdegrunden inte är något som hen 

tänker på dagligen utan ser värdegrunden som ett hjälpmedel att hantera mobbning. Dock uppfattar 

lärare [2] värdegrunden som större än så då det även är ett verktyg för att skapa god klassrumsmiljö 

och för att skapa respekt gentemot varandra.  

 
Jag tänker ju inte på den dagligen det kan jag ju inte påstå. Utan vi har ju dokument på det där 
och hur vi ser på, hur man ska behandla när det dyker upp mobbnings fall och sådan här saker. 
Men värdegrunden är ju större än så, det är ju egentligen på det övermänskliga planet hur man 
ser på människor. […] För mig handlar det om att skapa en god läromiljö i klassrummet och 
att man respekterar varandra för den man är (Lärare [2]).  
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Lärarnas syn på värdegrunden i praktiken 

Synen av värdegrunden i praktiken var det flera av lärarna som hade olika uppfattning om hur det 

arbetet skulle se ut samt vad det var för slags arbete och hur mycket av värdegrunden som fick ta 

plats i undervisningen. Lärare [1] som såg värdegrunden som en stor del av sin yrkesroll och att 

dem var viktig för lärarens möjlighet för att öka elevinflytandet. Lärare [1] gav exempel på hur hen 

arbetar för att öka elevinflytandet i sin undervisning. Bland annat brukar lärare [1] öppna upp för 

diskussion med eleverna om dagordningen samt att hen försöker provocera sina elever att vara med 

och påverka undervisningen. Eftersom eleverna är vana med att inte kunna påverka sin skolgång 

anser lärare [1] att det är svårt att få dem delaktiga. Därför är det viktigt att får eleverna ur den 

institutionaliserade roll som de är vana vid. Lärare [1] har märkt att eleverna svara positivt till detta 

och det har även ökat deras studiemotivation.  

 
Det mängder med kopplingar i min värd som har med värdegrunden att göra. Till exempel att 
alltid inleda ett arbetspass med ett förslag på en dagordning och försöka ha en diskussion runt 
dagordningen och inbjuda då till påverkan och försöka och provisera. Väldigt många tillfällen 
så lever eleverna upp till sin institutionaliserade roll, att man är deltagare och så sätter man sig 
på bussen och åker med. Men man försöker provocera det i alla tillfällen, för och få 
delaktigheten och det är ganska svårt. […] Men erbjuder man det så svarar eleverna ganska 
snabbt på det, och i och med det så skapas ju också motivationen. (Lärare [1]). 

 

Fortsättningsvis uppfattar lärare [2] att värdegrunden redan genomsyrar kursplanerna och ämnena 

så ingen vidare praktiska åtgärder måste tas. Lärare [2] visar exempel utifrån sitt eget ämne historia 

för att visa på hur värdegrunden syns där. Historia ämnet är uppbyggd så att eleverna ska förstå sin 

samtid genom historien. Genom att de får sätta sig in i historien och dåtidens människors synsätt 

och värderingar, får de även en förståelse av vår tids värderingar och våra synsätt. Lärare [2] anser 

då att eleverna får träna i att förstå olika värderingar men även det empatiska tänkandet då eleverna 

ska försöka förstå hur något då uppfattades, som i dag kan uppfattas som konstigt. 
 

Jag tycker det ingår som sagt i ämnet i sig och historia är ju, det nya till exempel nu då när 
man ska förstå samtiden med hjälp av historien, och de säger sig självt det blir ju 
värdegrundsfrågor hur man än vrider och vänder på det. Man kan tycka att, ”de var så dumma 
i huvudet, dem gjorde det här”, ja men tänk hur det var då? För det handlar ju också om nuet, 
alltså vad vi har för uppfattningar om saker och ting, du måste förstå hur dem tänkte då innan 
man kan döma dem och så vidare. (Lärare [2]). 

 

Till sist delade lärare [6] med sig av att hen tycker att värdegrunden är väldigt intressant och att hen 

tror även att hens elever skulle tycka att det är ett intressant ämne att arbeta med under lektionstid. 

Men lärare [6] har valt att inte avsätta någon specifik tid för det arbetet, även om hen gärna skulle 

göra det. Lärare [6] upplever att det inte går att hänvisa värdegrunden till kursplanerna och är även 

orolig över att värdegrundsarbetet skulle ta upp annan viktig lektionstid och anser att värdegrunden 

därför hör hemma någon annanstans.   
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Jag skulle gärna avsätta tid till det här under lektionen med värdegrundsarbete, jag skälv skulle 
tycka det var intressant. Däremot så skulle jag känna en viss oro över att eleverna kanske 
också tycker att det är intressant, men inte relevant för ämnet. Och att jag inte kan hänvisa till 
kursplanen som jag kan göra annars […] Men nej som sagt jag skulle gärna ägna mer tid åt 
det. […] Men det betyder ju att annan undervisning skjuts fram. Därför tänker jag att det här 
hör hemma någon annanstans faktiskt (Lärare [6]). 

 

Värdegrunden i GY 11 

Av deltagarna var majoritetens uppfattning av värdegrunden i GY 11 oförändrad från tidigare 

läroplan samt att det hade samma värderingar och grundtanke som innan. Men två av lärarna 

uppfattade en tydligare skillnad i värdegrunden i GY 11 i frågan om vilka delar av den som lyfts 

fram i kursplanerna. Lärare [5] poängterar att hen upplever att demokratiuppdraget är de samma 

sedan innan och inte har förändrats. Men har dock märkt att diskrimineringsgrunderna, som är en 

del av gymnasieskolans värdegrund, har kommit fram tydligare och behandlas inom fler ämnen än 

tidigare. Hen ger exempel på att kön, sexualitet och jämställdhet är frågor som ska behandlas i 

större utsträckning inom gymnasieskolan.  

 
Diskrimineringsgrunderna lyfts in mer tydligt i GY11. Annars är det väl själva 
demokratiuppdraget och alltså tanken om att man ska bilda samhällskritiska medborgare inte 
nått nytt. Men det är väl just det här att, man lyfter in sexualitet, kön, jämnställdhet i större 
utsträckning. I alla ämnen inte bara, länge låg det ju bara i historia och till viss del svenska. 
Nu lägger man ju in det till exempel i, naturkunskap en också, men också lite biologi (Lärare 
[5]). 
 

Även lärare [1] anser att lärare har fått ett större ansvar för värdegrundsarbetet. Detta syns i den 

relation läraren skapar till sina elever. Lärare [1] menar att sociala frågor bör inkluderas mer i den 

relationen och att lärare inte längre kan vara distanserade på så sätt till sina elever att enbart 

fokusera på inlärning och inte diskutera sociala frågor i skolans miljö, och att detta har varigt svårt 

för många av hens kollegor och att det är en stor omställning för många. 

 
Vi har fått ett definierat större ansvar för värdegrundsarbetet i skolan jämfört med tidigare, 
det är min uppfattning. Och det har varit svårt för kollegor skulle jag säga, som har varigt 
vana vid att ha en större distans till eleverna. Att man säger att, sociala frågor det diskuterar 
vi inte i den här miljön, utan du är här för inlärning. Och att gå därifrån till att vara, vad ska 
jag säga mer inkluderande i den här relationen då. Att det finns utrymme för sociala frågor 
också, det är en rätt så stor omställning (Lärare [1]). 
 

Sammanfattning 

Lärarnas uppfattningar av värdegrunden visar på att den tolkas och implementeras olika mycket 

från lärare till lärare. Den sammanfattade synen av värdegrunden är att den ses som en möjlighet att 

undervisa elever till demokratiska medborgare samt att det är lärarens förhållningssätt till eleverna. 

Värdegrunden ger läraren möjlighet att skapa en relation till eleverna där dem blir sedda, hörda och 

de får mer inflytande över undervisningen. Elevinflytande har även visat på att det höjer elevernas 

studiemotivation. Synen av värdegrunden från tidigare läroplan är av majoriteten oförändrad men 
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har av vissa lärare uppfattats att diskrimineringsgrunderna lyfts in i allt fler ämnen i GY11 samt att 

läraren har fått ett större ansvar att få in värdegrunden mer i undervisningen. Detta är genom att 

skapa en social relation till eleverna och inte enbart fokusera på inlärningen. Det fanns även de 

lärare som hade en delad uppfattning av hur värdegrunden syns i ämnena. En av lärarna ansåg att 

ämnet redan genomsyras av värdegrunden och inga praktiska åtgärder krävdes för att lyfta in den i 

ämnet. Medan en lärare hade svårt att motivera värdegrundsarbetet mot sina elever eftersom hen 

inte kunde se att det stod skrivet i kursplanerna. 

 

Lärarnas syn på undervisning av olika elevgrupper 
I lärarnas syn på undervisning av elever från olika programinriktningar framkommer det att 

undervisning, planering, elevernas ambitioner och motivationer skiljer sig mellan olika elevgrupper 

men också mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande program. 

 

Ambition, motivation och prestationer  

Flera av lärarna uppfattade att vissa elevgrupper eller elever från yrkesförberedande och 

högskoleförberedande program, har olika ambitioner i sina studier. Men också att motivationer och 

viljan att prestera skiljer sig dem emellan. Lärare [5] ger exempel på en yrkesförberedande klass 

som kan läsa till högskoleförberedande kurser och uppfattat därför de eleverna som mer ambitiösa 

och att de själva strävar efter att ha högre krav på dem i deras undervisning. 

 
Våra elever som läser på [nämner ett yrkesförberedande program] kan läsa, 
naturvetenskapligt spår […] och de kan läsa till mera matte, kemi och fysik. De eleverna är 
lite mer ambitiösa, så då vill de att man ska kräva mer av dem. Så då får man göra det (Lärare 
[5]).  
 

Fortsättningsvis tog lärare [1] upp ett exempel där hen jämförde ett yrkesförberedande och ett 

högskoleförberedande program som hen undervisar och menade att eleverna själva har olika 

prestationskrav på dem själva, vilket också påverkar undervisningen. Lärare [1] poängtera också att 

detta endas är generaliseringar som hen gör mellan programen, men har upplevt att de 

högskoleförberedande programen har högre krav på sig själva men även på läraren, för att få 

feedback och återkoppling på det de har arbetat med. Den individuella prestationen blir viktig för 

de högskoleförberedande eleverna och lärare [1] uppfattar att konsekvenserna bli att dem upplever 

att de konkurrerar mot varandra om betygen. Detta har lärare [1] uppfattat resulterat i att 

klassrumsklimatet i de högskoleförberedande klasserna kan bli tuffare. För de elever som läser på 

ett yrkesförberedande programen uppfattar lärare [1] inte samma individuella press och att 

klassrumsklimatet i stället kan bli lättare, då eleverna tillåter varandra att göra misstag och att de 

bjuder mer på sig själva. Hen uttrycker att ett diskussions moment kan därför variera från olika 
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klasser. Högskoleförberedande klassen ser det som ett moment som ska klaras av och den 

yrkesförberedande klassen är väldigt generösa i diskussioner och tillåter sig att ha roligt (Lärare 

[1]). Lärare [3] som tidigare har undervisat elever på yrkesförberedande program, uppfattade att de 

eleverna inte hade samma motivation till teoretiska ämnen. Lärare [3] tror att det kan bero på att de 

just valt ett yrkesförberedande program, där teoretiska ämnen inte är lika stor del av deras 

studiegång. 
 
Det var ganska länge sen jag hade ett yrkesprogram. Men jag har ju haft det i flera år innan 
och där kan jag ju känna att, många gånger där så fanns inte motivationen på samma sätt för 
teoretiskastudier, så klart. I ju med att man har valt ett yrkesprogram, det är oftast det, i alla 
fall brukar vara så. Och där handlar det om att ännu mera försöka motivera och ännu mer få 
med dem på banan (Lärare [3]). 
 

Planering och undervisningsinnehåll 

Planering, urval och kursinnehåll var även något som lärarna fick anpassa beroende av den 

elevgrupp eller det program de skulle undervisa. Lärare [4] som undervisar i naturkunskap gav 

exempel på hur hens planering kan variera beroende på om hen ska undervisa en 

högskoleförberedande eller en yrkesförberedande klass. Lärare [4] menar att inställning till ämnet 

är av stor vikt för att lektionsplaneringarna ska hålla och att de elever som läser vid yrkesprogram 

oftast har en inställning om att naturkunskap är ett ämne de inte vill läsa. Detta har gett 

konsekvenser då lärare [4] har fått planera om sina lektioner för att hitta delar som ökar 

motivationen och inställningen till ämnen för eleverna som läser vid yrkesförberedande 

programmen.  
 
I en [nämner ett yrkesförberedande program], där kan vissa moment gå bra och andra går inte 
alls och då måste man ju tänka om helt […] det är helt enkelt att deras inställning, när dem 
kommer in, är att naturkunskap är skit, det här vill vi inte ha. Och då måste man på nått sätt 
försöka hitta några korn som de tänder på (Lärare 4). 
 

Lärare [2] ser anpassning av undervissning som självklar och att läraren måste anpassa sig för 

elevernas förmågor som grupp och individer. Hen menar att som lärare måste man först skapa ett 

gott klassrumsklimat och en bra arbetsmiljö, sedan kan man känna sig fram för vad som fungerar 

för just den elevgruppen och hitta deras nivå. 

 
Det finns ingen lärare som skulle säga att dem gör likadant på alla program och alla klasser, så 
är det ju. Man måste anpassa sig efter vad man har framför sig. Och om man har insätt att man 
har en klass som inte, någon max kommer få ett D, hälften E och hälften F, då måste du ha en 
undervisning och ett innehåll som riktar in sig på just den gruppen. […] Och man måste hitta 
en arbetsmiljö, en stämning i klassen först. Så först skapar man det och då är det bra att välja 
nått fixerat som man vet funkar och så känner man sig för lite vilken nivå man behöver lägga 
saker och ting på (Lärare 2). 
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Lärare [6] undervisar i engelska och anpassar sin undervisning så de elever som läser på 

yrkesprogram får träna på den termologi som krävs för deras yrke. I övrigt så använder lärare [6] 

samma planering och material oavsett program. 

 
Därför har jag anpassat vissa områden efter bygg, fordon och så vidare. Så att man ska kunna 
bland annat förklara på engelska vad det är man gör faktiskt i sitt yrke. Att man lär sig en 
termologi som är anpassad till det yrket. Större teman och projekt har alltid varit samma 
oavsett program (Lärare 6). 
 

Sammanfattning 

Lärarnas syn på undervisning av olika elevgrupper har visat sig varierat mellan yrkesförberedande 

och högskoleförberedande klasser. Varför det varierar kan tolkas utifrån lärarnas uppfattningar, av 

klassernas olika inställningar, motivation och ambition till studierna. De elever som läser vid 

yrkesförberedande programen har uppfattats som mindre studiemotiverade och att deras inställning 

till teoretiska studier är bristande. En av lärarna anser att detta beror på deras utbildningsval men 

det har också visat ge konsekvenser då lektionsplaneringen i dessa ämnen inte håller, då lärarna får 

ändra om för att hitta andra sätt att öka deras motivation. Dock har det även visat sig att eleverna 

vid yrkesprogramen har en lättare klassrumsmiljö där eleverna tillåter varandra att ha roligt och att 

det är okej att misslyckas. De elever som läser vid högskoleförberedande programen har uppfattats 

som mer studiemotiverade, ambitiösa och ställer också högre krav på dem själva men även på att 

lärarna ska ge mer feedback och återkoppling. Detta har även visat sig för dem elever som läser vid 

yrkesförberedande program som kan välja till högskoleförberedande kurser. Dock har det uppfattas 

som att klassrumsklimatet i de högskoleförberedande klasserna blir av en konkurrens mässig 

karaktär och därför också tuffare. Dock finns det även uppfattningar om att en diskussion mellan 

program är endas generaliseringar samt att läraren måste anpassa sin undervisning utifrån 

elevgruppens nivå oavsett vilket program eleverna läser vid.  

 

Värdegrunden i yrkes- och högskoleförberedande program 
I denna del presenteras resultatet av analysen om lärarens förankring av värdegrunden i praktiken 

skiljer sig om eleverna läser vid högskoleförberedande eller yrkesförberedande program. Detta är 

en sammanställning och analys utifrån de tidigare analyser som presenterats. 

 

Lärare vid högskoleförberedande program 

Den sammanställda synen på värdegrunden av lärarna som undervisar vid högskoleförberedande 

program är att den ses som ett medel för att skapa ett gott klassrumsklimat, motverka mobbning och 

att tillgodose elevers olika behov. Det finns även en uppfattning hos dessa lärare att värdegrunden 

är endast är ett förhållningssätt för läraren samt att det inte krävs några praktiska åtgärder för att få 
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värdegrunden att implementeras i undervisningen, utan att det redan genomsyras i kursplanerna. Av 

detta går det att tolka som att lärarna på högskoleförberedande programen inte lägger större vikt vid 

att praktiskt arbeta med värdegrunden utan att det genomsyras i deras pedagogiska arbete. De ser 

värdegrunden mer som lärarens hjälpmedel i mötet med eleverna och i att hantera olika 

klassrumssituationer.  

 

Lärare vid yrkesförberedande program 

Synen på värdegrunden av lärarna som undervisar vid yrkesförberedande program är att utbilda 

elever till demokratiska medborgare, likvärdigt liv och att bli en god arbetstagare. Uppfattningen 

hos dessa lärare av värdegrundens implementering är delad då den anses vara av stor vikt att elever 

vid yrkesförberedande program får undervisning som hela människor, som att en fullgod fritid är 

lika viktigt som ett arbete, då det ofta glöms bort i deras yrkesutbildning. Samtidigt anses 

värdegrunden vara ett intressant ämne men att det inte finns tid för det arbetet och att det inte går att 

motivera det utifrån kursplanerna. Av detta går det att tolka som att det är högst individuellt från 

lärare i hur mycket värdegrunden får ta plats i undervisningen. Men att det ändå finns en 

uppfattning att det är viktigt i de yrkesförberedande programmen att få in värdegrunden då deras 

utbildning är specifikt yrkesinriktad.  

 

Lärare vid båda programinriktningarna 

Av de lärare som undervisar vid både yrkes-och högskoleförberedande program, är det svårt att 

urskilja någon specifik programs skillnad i deras syn av värdegrunden eller i de sätt de arbetar med 

den i praktiken. Dock är det en av dessa lärare som har upplevt att lärarens yrkesroll har inneburit 

ett allt större ansvar för att få in värdegrunden i undervisning och tar som exempel i den relation 

som läraren har med eleverna och anser att läraren måste tillåta sig ha en social relation och 

diskussion med eleverna samt att det inte enbart handlar om inlärning och undervisning.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att se att det finns en viss skillnad i hur lärarna tolkar och förankrar 

värdegrunden mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande program, dock är det svårt att 

avgöra om detta är sanning då analysens karaktär blir generaliserande mellan olika grupper. Lärare 

vid högskoleförberedande programmen ser värdegrunden som ett hjälpmedel i deras pedagogiska 

arbete i bemötandet av sina elever och för att skapa ett gott klassrumsklimat. Detta kan ses som 

ospecifika programåtgärder, medan lärare vid yrkesförberedande programen uppfattar att det är 

viktig att lyfta fram undervisning som är anpassad för deras programinriktning som rör yrkeslivet. 

Dock finns det även en delad uppfattning av hur mycket värdegrunden får möjlighet att 
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implementeras i undervisningen. Även av de lärare som undervisar vid både yrkesförberedande och 

högskoleförberedande programmen är det svårt att utskilja någon större skillnad hur lärarna 

implementerar värdegrunden mellan programmen. Detta kan tolkas som att det är höst individuellt 

hur pass mycket lärarna väljer att förankra värdegrunden i undervisningen och oavsett program 

inriktning.  
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer att innehålla tre olika diskussioner; resultat, metod och avslutande 

diskussion. I resultatdiskussionen kommer resultatet av analysen att diskuteras tillsammans med 

tidigare forskning men även konkretisera resultatet med frågeställningarna. I metoddiskussionen 

kommer metod och undersökningens genomförande att problematiseras. Och till sist i avslutande 

diskussion kommer jag diskutera undersökningens värde för kunskapsutveckling och dess värde för 

min kommande yrkesutövning som lärare.   

 

Resultatdiskussion 
Resultatet av denna undersökning går att problematiseras utifrån tidigare forskningens syn på den 

allt mer marknadspolitiska intresset som gymnasieskolan har fått efter reformen. Tidigare forskning 

menar att detta har haft konsekvenser både för läraren och i eleven. För läraren innebär en 

ideologisk förändring att dess yrkesdidaktiska och pedagogiska förmåga sätts på prov för att bemöta 

de diskursiva förändringar som sker i samband med ett reformbyte (Lundström & Pardings, 2011). 

Detta innebär även att det inte är ovanligt att läraren kommer att ifrågasätta sina didaktiska 

förmågor (Hjort, 2010). Utifrån den här undersökningen har det framkommit att lärarna upplevde 

en osäkerhet i den nya läroplanen, i frågan om hur de nya betygkriterierna skulle tolkas. Det har 

också framkommit att det centrala innehållet som är nytt för GY11 försvårade bedömningen för 

vissa lärare. Detta kan visa exempel på hur lärare ifrågasätter sina didaktiska förmågor när 

ideologiska skiftningar sker i läroplanerna. Dock har det även framkommit av resultatet att andra 

lärare uppfattat att det nya betygssystemet har gett dem möjlighet att vara tydligare mot sina elever 

i vad kunskapskraven innebär samt att det kunna arbeta mer med formativ bedömning. Detta kan 

ses som att GY11 har gett en positiv didaktisk utmaning för lärarna och snarare en möjlighet att 

utvecklas som pedagoger.  

 

Fortsättningsvis har det framkommit att den allt mer marknadsstyrda skolan har förändrat lärarnas 

syn på deras yrkesroll och kraven för att producera bättre betyg blir allt högre för att möta 

efterfrågan på marknaden (Lundström & Pardings, 2011). Lärarna i denna undersökning har 

uppfattat att de i och med GY11, har sett en förändring i deras yrkesroll på så vis att det fått ett 

större ansvar för att implementera värdegrunden i den relation de har med sina elever. De har dock 

inte uppfattat några större krav på dem som lärare att producera högre betyg, men det har 

framkommit att eleverna i de högskoleförberedande programmen känner större prestationskrav. 

Detta kan innebära att det är eleverna och inte lärarna som har känt av den allt tydligare 

marknadspolitiska förändringen i skolan.  Carlbaum anser att GY11 har med sitt marknadspolitiska 
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intresse, skapat en diskurs där normen är att klara av skolan för att sedan bli anställningsbar. Icke 

normen ur detta är att är de elever som är omotiverade och skoltrötta, saknar den sociala kompetens 

som krävs och kommer att hamna utanför samhället då de riskerar att inte bli anställningsbara 

(Carlbaum, 2012). Flera av lärarna påpekade det faktum att det fanns en uppfattning om att 

yrkeseleverna var mer omotiverade än de elever som läser vid högskoleförberedande program. 

Detta skulle kunna innebära att eleverna har fallit i den norm och icke norm som Carlbaum 

diskuterar. 

 

Fortsättningsvis diskuterar även Arneback & Bergh denna problematik med uppfattningen om att 

elever vid yrkesförberedande program anses vara minder studiemotiverade. De visar på att 

regeringen medvetet har valt att göra nedskärningar av de gymnasiegemensamma ämnena vid dessa 

program, med motiveringen att det kommer att underlätta skolgången för de omotiverade eleverna. 

Detta har dock visat på att det får demokratiska konsekvenser för de elever som läser vid 

yrkesförberedande program, då dessa ämnen är viktiga för deras samhällsmedborgerliga utbildning 

(Arneback & Bergh, 2009). Av resultatet av denna undersökning går detta att problematisera, då 

lärarna uppfattningar av värdegrundens möjligheter i yrkesprogrammen skiljer sig i synen i från 

tidigare forskning. I undersökningen har det visats att elever vid yrkesförberedande programmen är 

mer öppna och generösa i de undervisningsmoment som tränar eleverna i demokratiska förmågor, 

så som ett diskussionsmoment, än vad de elever som läser högskoleförberedande programmen är. 

De högskoleförberedande programmens inställning är att det är ett moment som endast skall klaras 

av. Detta skulle innebära att eleverna vid yrkesförberedande programen får större chans i att 

förberedas till demokratiska medborgare, än de eleverna vid högskoleförberedande programmen, 

trotts gymnasiegemensamma ämnenas nedskärning. Lärarna har dock också uppfattat ett större 

behov av att undervisa eleverna vid yrkesförberedande programen i värdegrunden då det ofta glöms 

bort i deras utbildning, vilket kan ses som en konsekvens utav yrkesprogrammets nya utformning. 

 

Till sist tar även Nylund upp problematiken med de yrkesförberedande programens utformning i 

GY11. Även han anser att reformens nedskärning av gymnasiegemensamma ämnen har fått 

konsekvenser och menar att det har skapat en ojämn social kunskapsfördelning fördelning mellan 

programmen, då de yrkesförberedande klasserna inte får samma möjlighet att tränas demokratiska 

färdigheter (Nylund, 2013). I undersökningen kan man se att dessa kunskaps konsekvenser har 

framkommit på grund av nedskärningen. Lärarna har uppfattat att dessa kurser, trots nedskärningen, 

innehåller samma stoft som innan vilket har resulterat i att läraren inte hinner med och att eleverna 

får upprepa kunskaper från grundskolan. Det finns även de lärare som uppfattat att 

undervisningstiden inte räcker till att arbeta med värdegrunden eller demokratiska frågor, trots att 

det ses som viktigt. Detta kan visa på den kunskapsproblematik som Nylund har funnit då eleverna 
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vid yrkesprogrammen får repetera grundskolan men även att tidsnedskärningen har konsekvenser 

för deras demokratiska förmågor. Dock har även undersökningen visat på att det finns de lärare som 

uppfattat en positiv kunskapsförändring med GY11, då läraren fått möjligheter med läroplanen att 

lyfta in förmågor som inte mäts i PISA undersökningarna och främjar elevernas individuella 

utveckling. Detta visar på att det ändå finns de lärare som har uppfattat GY11 olika, vilket innebär 

att lärarnas tolkning av läroplanen samt lärarens pedagogiska kunskaper kan komma att bli högst 

relevant för elevernas möjlighet att tränas i demokratiska färdigheter.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att se utifrån tidigare forskning och denna undersökning att den 

marknadspolitiska diskursen har påverkat både lärare och elever. Lärarna har utifrån de ideologiska 

förändringar som skett uppfattat en osäkerhet i tolkning av läroplanens betygskriterier, men det har 

även stärkt deras pedagogiska förmågor. Det går även att se att de högskoleförberedande och de 

yrkesförberedande eleverna har fallit in i reformens diskursiva normer om den högpresterande och 

den omotiverade eleven. Det går även att se att lärarna har uppfattat den kunskaps fördelning som 

skett mellan programmen i den mån att kursnedskärningen har inneburit att de yrkesförberedande 

eleverna inte får möjlighet att tränas i alla färdigheter som kurserna kräver. Dock finns det även de 

lärare som uppfattat en positiv kunskapsförändring med GY11 vilket innebär att lärarens 

pedagogiska kunskaper kan komma att bli högst relevant för elevernas möjlighet att tränas i 

demokratiska färdigheter.  

 

Metoddiskussion 
Genomförande av denna undersökning har varit lyckad i det anseende att den har kunnat besvara de 

frågeställningar som syftet var ämnat att göra. Dock har det varit krävande i metodgenomförandet, 

specifik intervjustudien. Eftersom jag är nybörjare i att genomföra en intervjustudie så har jag 

upplevt att det har funnits en del brister i intervjuerna. Det har varit svårt för mig som forskare att få 

deltagarna att utveckla de svar som varigt intressanta och att skapa en fortsätt diskussion kring det 

området samt att i stunden uppmärksamma dessa. Som erfaren intervjuare är det betydligt lättare att 

hitta dessa ”guldklimpar”, och jag märkte även att intervjuerna gick bättre och bättre med tiden. Jag 

har även känt i analysprocessen av intervjuerna att det möjligtvis har bestått av förmycket empiriskt 

material för denna relativt korta och tidsbegränsade studie. Det hade underlättat om studien hade 

avgränsats till fyra intervjuer, för att på så sätt minska det empiriska materialet och för att kunna 

göra en grundligare analys. I frågan om intervjumetodens validitet är det svårt som forskare att 

försäkra sig om deltagarna talar sanning. Dock är det bra om forskaren låter deltagarna läsa igenom 

de transkriberade intervjuerna för att kontrollera om det stämmer överens med deras tankar och 
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åsikter eller möjligtvis låta deltagarna komplitera dem, för att öka validiteten (Denscombe, 2003). I 

denna studie hade jag en önskan om att låta deltagarna läsa igenom intervjuerna innan 

analysprocessen började. Men det räckte tyvärr inte tiden till. För att öka validiteten i denna studie 

har jag istället försökt hålla mig nära till de uttalanden som deltagarna gjort och inte låta min 

förförståelse av undersökningens resultat styra analysen utan att hela tiden se till att syftet 

genomsyrade analysen.  

 

Att arbeta med den fenomenografiska analysprocessen har varigt väldigt intressant och lärorikt. Det 

gav mig en inblick i det vetenskapliga skrivandet, dess teoretiska krav och hur relationen mellan 

teori och metod fungerar. Jag anser att det har varigt svårt att förhålla sig korrekt till metoden, men 

jag anser ändå att det gick bra, då läsaren tydlig kan se den fenomenografiska kategoriseringen i 

resultatet samt i presentationen av analysprocesen. Men även här hade övning kunna gett färdighet. 

Det svåraste var att inte falla tillbaka till den kategorisering som gjorts i intervjuguiden och 

applicera den kategoriseringen i analysen. Dock så skede det i denna undersökning. Jag försökte om 

och om igen att hitta ifrån dessa kategorier och den föraning av hur jag trodde resultatet skulle se ut. 

Men jag insåg sedan att det inte gick att komma ifrån den kategoriseringen, eftersom intervjuguiden 

är format utifrån syftet i undersökningen och även resultatet ska kunna besvara syftet. Jag tror dock 

inte att detta har påverkat resultatet av analysen. Som tidigare nämnt är det svårt som forskare att 

generalisera utifrån den fenomenografiska metodansatsen, eftersom den bygger på olika 

uppfattningar kring olika fenomen. Generalisering försvåras även av att studien består av 

individuella uppfattningar, vilket gör att undersökningen bli unik (Dahlgren & Johansson, 2014). 

Efter genomförd undersökning håller jag med Dahlgren & Johansson (2014) om att denna studie 

blir unik utifrån lärarnas uppfattningar. Det går inte att se deras uppfattningar som generella för alla 

verksamma gymnasielärare och det är det viktigt som läsare av denna undersökning att ha det i 

åtanke. Dock hade jag inte reflekterat innan om att undersökningens syfte skapade generaliseringar 

mellan individer i grupper då undersökningen har diskuterat och jämfört de yrkes- och 

högskoleförberedande programen. Därför är det viktigt att fundera över om eller på vilket sätt 

denna undersökning blir medskapare av normer eller förut fattningar kring de elever som läser vid 

yrkes- och högskoleförberedande programen. Dock anser jag även att det är viktigt att belysa 

normer samt diskutera hur individer kan falla in i grupper, för att på så sätt kunna bryta normerna. 

Denna undersökning ger även läsaren en möjlighet att reflektera över sin syn på normer eller 

fördommar som dem själva kanske inte ser eller är medvetna om. 
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Avslutande reflektion 
Denna undersökning anser jag bidrar till det pedagogiska forskningsområdet, på så vis att det gett 

en inblick i hur lärare ser på läroplaner och hur arbetet kan se ut vid ett läroplansskifte. För min 

framtida yrkesroll har detta gett mycket lärdomar och en chans till en fördjupad förståelse för 

läroplansarbetet, som jag ännu endas har hunnit börjat att arbetat med. Jag upplever dock att det 

finns en del nya frågor som uppstått i resultatet av undersökningen som är värt att fundera på som 

pedagog men också för fortsatt forskning inom ämnet.  Det jag kommer att ta med mig från detta i 

min kommande yrkes roll är att reflektera över betydelsen av värdegrunden och hur jag själv ser på 

dess möjligheter att få med en i undervisningen eller i mina didaktiska val. Jag tror även det är 

viktigt som pedagog att reflektera över vilka förutfattade meningar man som lärare har över de 

elever man möter för att undvika att falla i generaliserande normer om olika programinriktningar. 

Av forskningsintresse hade det varigt intressant att göra en fortsatt studie för att få med elevers 

perspektiv på den allt mer marknadsstyrda gymnasieskolan, som kan komma att ha konsekvenser 

för deras framtid. Hur upplever eleverna den förändring som sker i samband med 

utbildningspolitiska förändringar samt reflekterar de över om skolan har någon inverkan på deras 

framtid?  
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Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide 
 
 
Berätta lite om hur det var att börja jobba efter läroplanen GY11 
 
 
Uppfattade du någon förändring inom GY11 för ditt ämne, jämfört med den tidigare läroplanen? 
 
 
Vad uppfattade du var den största utmaningen med GY11? 
 
 
Berätta lite om vad gymnasieskolans värdegrund är för dig 
 
 
Hur arbetar du med värdegrunden inom ditt ämne? 
 
 
Uppfattar du någon skillnad i värdegrunden i GY11 om vi jämför med tidigare läroplaner? 
 
 
Berätta lite om hur du planerar dina lektioner 
 
 
Finns det några faktorer du har i åtanke vid planering av lektioner? 
 
 
Uppfattar du några möjligheter eller svårigheter i din planering av arbetet med värdegrunden? 
 
 
Uppfattar du någon skillnad i din planering beroende av vilken elevgrupp du ska undervisa? 
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