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English	  Abstract	  

Title: The complex meeting between intentions and experiences: Some elementary school 

teachers’ attitudes to a new curriculum. 

This essay takes its starting point in the making of a new national general school 

curriculum (avser en samlad läroplan) for the Swedish elementary school. The purpose of 

this essay is to estimate what the policy makers intended with the new policy documents 

and relate that to how a few teachers perceive these changes. In order to get an 

understanding of how the teachers view these changes I have done qualitative interviews 

with four teachers which all work in the Swedish elementary school. 

Theories on “implementation” and “street-level bureaucracy” are used to analyse my 

empirical material. My results tell that there is a difference how teachers relate to the new 

curriculum and the policy makers’ intentions with it. That can be explained by the fact that 

teachers’ work is complex and as to they work in a complex organization.  
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Inledning	  

Kanske har du slagit upp tidningen på morgonen och mötts av rubriker som denna: 

Resultaten i svensk skola sjunker (Malmberg, 2011). Denna typ av rubriker ger i och för sig 

en ensidig bild av hur rapporteringen kring skolan sett ut de senaste åren men visst kan man 

se en trend med sjunkande resultat i den svenska grundskolan. Malmberg (2011) beskriver 

hur resultaten i både läsning och matematik sjunkit vid varje mätning under 2000-talets 

första årtionde och nu ligger resultaten under genomsnittet för de flesta europeiska länder i 

samtliga ämnen.  

År 2008 lämnade regeringen in en proposition, Tydligare mål och kunskapskrav i 

grundskolan (prop. 2008/09:87) i vilken de föreslår att nya läroplaner och kursplaner för 

den svenska grundskolan ska tas fram. I propositionen skriver regeringen: ”För att Sverige 

ska vara ett framgångsrikt land under 2000-talet krävs utbildning och forskning i 

världsklass och ett utbildningssystem som har kapacitet att se potentialen hos varje elev 

och student. Regeringen bedömer att svensk skola kan nå avsevärt bättre resultat än idag.” 

(prop. 2008/09:87, sid 7) 

Då kan man fråga sig hur regeringen bedömer att denna förbättring ska ske. I propositionen 

skriver de att ”en viktig förutsättning för måluppfyllelse är att de nationella 

styrdokumenten uppfattas som funktionella och styrande för kommuners och skolors 

verksamhet” (Regeringen, prop. 2008/09:87, sid 7). I propositionen hävdas att den då 

gällande läroplanen, Lpo 94, inte är tillräckligt tydlig för att vara ett stöd för lärare och 

skolor. Regeringen menar att en tydligare struktur bland målen samt en uppföljning av 

elevers kunskapsnivåer med jämna mellanrum skulle vara två sätt att nå högre resultat i den 

svenska grundskolan (Regeringen, prop. 2008/98:87, sid 7ff).  

Med utgångspunkt i ovanstående vill jag undersöka hur några grundskollärare uppfattar och 

reflekterar kring den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), fortsättningsvis i denna text kallad Lgr 11, och hur 

de uppfattar och förhåller sig till skillnader i målformuleringarna och tydlighet jämfört mot 

den tidigare läroplanen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94 (Lärarens handbok, 2008), fortsättningsvis i detta arbete kallad Lpo 

94. Jag är intresserad av hur lärare uppfattar och upplever att en ny läroplan förändrar deras 
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arbete och samtidigt se om de förändringar som de aktuella lärarna upplever 

överensstämmer med de önskade förändringar som regeringen presenterade i sin 

proposition.  

Bakgrund	  

Jag kommer här att kort beskriva de första läroplanerna och deras utformning, därefter 

kommer jag att redogöra för det mål- och resultatstyrda systemet för skolan. Jag kommer 

även att beskriva Lpo 94 och Lgr 11 utifrån deras uppbyggnad och utifrån hur de olika 

målen beskrivs i de olika läroplanerna och kursplanerna.  

De	  första	  läroplanerna	  

Lundgren (2008, sid 7ff) skriver att läroplaner är styrdokument för skolan i vilka skolans 

mål och syfte, undervisningens innehåll, mål med undervisningen samt skolans 

förhållningssätt finns angivna. Sveriges första styrdokument som benämndes läroplan, 

Lgr62, infördes i grundskolan 1962 men styrdokument för skolan hade funnits redan 

tidigare än så. I mitten på 1800-talet, då folkskolan bildades, antogs en stadga som kan 

liknas vid en läroplan och då denna stadga senare byttes mot en undervisningsplan, menar 

Lundgren att Sveriges första moderna läroplan kom till.  

Sju år efter att Lgr62 införts fick den svenska grundskolan en ny läroplan, Lgr69. I denna 

läroplan såg kursplanerna något annorlunda ut, det som tidigare varit detaljerat och styrt i 

fråga om innehåll blev nu friare och läraren fick ett större friutrymme att styra över 

undervisningen, både i fråga om innehåll och metoder. Då innehållet inte längre var så 

detaljerat styrt i kursplanerna så gavs det ut kommentarmaterial till Lgr 69 som skulle 

fungera som ett stöd i lärarnas planering av genomförandet av undervisningen (Lundgren, 

2008, sid 7ff). 

1982, tjugo år efter den första läroplanen kom ytterligare en ny läroplan, Läroplan 80 eller 

Lgr80. Läroplanen från 1980 hade då varit på försök i två år och infördes i sin helhet läsåret 

82/83 (Regeringen, prop. 1992/93:220, sid 22). Denna läroplan var uppbyggd på ett 

annorlunda sätt jämfört med de tidigare två då den bestod av två delar. Den första delen 

innehöll mål och riktlinjer för verksamheten, kursplaner och timplaner medan den andra 

delen bestod av kommentarer till kursplanerna.  Den senare delen var den mer omfångsrika 
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av de två (Lundgren, 2008, sid 7ff). I Säljö (2008, sid 31) går att läsa att det lokala ansvaret 

för skolan betonades i större utsträckning mot vad det tidigare gjort. Även Lundgren (2008, 

sid 7ff) menar att lärarna, i och med Lgr80, fick ett större professionellt ansvar då det i 

läroplanen gavs ett sådant utrymme.  

Mål-‐	  och	  resultatstyrning	  

Under 1990-talet genomfördes ett par reformer som berörde den svenska skolan. En av 

dessa reformer var övergången från ett regelstyrt till ett målstyrt system för skolan. Detta 

genomfördes i samband med att skolan gick från att vara centralt styrd till att bli mer 

decentraliserad. Innan 1990-talet styrdes den svenska skolan av statliga regler, det var 

styrning i fråga om innehåll, metoder och hur länge ett specifikt innehåll skulle behandlas. 

Efter att skolan decentraliserats så var det kommunerna som fick ansvar för att skolorna 

hade möjlighet att uppfylla de mål som satts av staten. Det innebar att skolan fick ett delat 

huvudmannaskap, kommunerna ansvarar för driften och ekonomin medan staten ansvarar 

för att utforma de nationella styrdokumenten (Rönnberg och Jarl, 2010, sid 29ff). Även 

Carlgren och Ference (1997, sid 82f) tar upp övergången från ett regelstyrt till ett mål- och 

resultatstyrt system för skolan. De menar att det nya systemet för styrning innebär att 

lärarnas arbete förändrats från att uppfylla läroplanens mål till att de bär ett ansvar för 

skolans utveckling i fråga om att skapa miljöer för lärande där de nationella målen kan 

uppfyllas.  

Lpo	  94	  

Säljö (2008, sid 31ff) beskriver att även Lpo 94 fick en annorlunda utformning om man 

jämför med de tidiga läroplanerna. Kursplanerna var inte inkluderade i läroplanstexten utan 

var istället ett tillägg. Säljö beskriver läroplanen som kortfattad och texten var formulerad 

på ett övergripande sätt med syfte att den skulle fungera under en längre tidsperiod. Att 

kursplanerna inte var inkluderade i läroplanen, utan istället var ett komplement till den, 

berodde på att det skulle vara lättare att revidera dessa texter utan att behöva revidera hela 

läroplanen. Läroplanen, Lpo 94, reviderades dock 1998 vilket gjordes för att den skulle 

omfatta även fritidshemmet och förskoleklassen från och med då. 

Vid införandet av Lpo 94 och de tillhörande kursplanerna så var tanken inte att dessa 

styrdokument skulle detaljstyra verksamhetens utformning eller dess innehåll. Tanken var 
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att dessa skulle vara utgångspunkten för att lärare och skolor skulle utforma egna lokala 

undervisning- och verksamhetsmål. Man resonerade så att lärare, med sin profession, skulle 

utforma dessa lokala planer och att det i slutändan skulle höja statusen på yrket 

(Regeringen, 2008/09:87). Målen i kursplanerna utformades på ett annorlunda sätt jämfört 

med de tidigare kursplanerna och målen var mer öppet formulerade. Lärare var inte styrda i 

hur de skulle utforma undervisningen eller vilka metoder som skulle användas, detta skulle 

lärarna diskutera och komma fram till tillsammans på skolorna (Skolverket, 2008, sid 7). 

Läroplanen, Lpo 94, skulle innehålla två olika typer av mål, mål att sträva mot och mål att 

uppnå. Kursplanerna till Lpo 94 skulle innehålla syftet med ämnet, strävansmål för 

undervisningen, vilka mål som eleverna borde ha uppnått efter femte och nionde skolåret 

samt en beskrivning av ämnets karaktär och uppbyggnad (Regeringen, 2008/09:87, sid 4ff). 

I Lpo 94 står beskrivet att mål att uppnå innebär det som eleverna minst ska ha uppnått 

efter avslutad utbildning medan mål att sträva mot syftar mot en kvalitetsutveckling inom 

skolan, dessa mål ska ange skolans arbetsinriktning (Lpo 94, 2008, sid 40). 

Lgr	  11	  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 är en relativt 

omfångsrik text. Den inleds med ett avsnitt som beskriver den värdegrund som ska gälla 

inom skolans verksamhet. I jämförelse med värdegrundstexten från Lpo 94 så är den i 

princip oförändrad. Den andra delen i läroplanen innehåller övergripande mål samt de 

riktlinjer som gäller för verksamheten. Även om detta avsnitt är likt sin föregångare i Lpo 

94 vad gäller utformning så finns det ett par väsentliga skillnader i fråga om mål och 

målformuleringar, till exempel är uppdelningen i två typer av mål i Lpo 94 borttagen och 

Lgr 11 innehåller nu en typ av mål. Därefter följer kursplanerna för de olika ämnena. 

Kursplanerna är uppbyggda med en inledande text i vilken syftet med undervisningen i ett 

specifikt ämne uttrycks. Därefter följer ett avsnitt som tar upp det centrala innehåll som ska 

behandlas i ämnet i de olika stadierna. Slutligen står det vilka kunskapskrav som gäller för 

de olika stadierna samt betygskriterier för de äldre årskurserna. Läroplanen började gälla 

från och med 1 juli 2011 och är aktuell från och med höstterminen 2011 (Skolverket, 2012). 
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Syfte	  	  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka fyra grundskollärares 

inställning och reflektioner kring införandet av en ny samlad läroplan, Lgr 11. Jag vill sätta 

mina informanters reflektioner i relation till de intentioner som framgår av regeringens 

proposition för den nya läroplanen, Tydligare mål och kunskapskrav- nya läroplaner för 

skolan (Regeringen, Prop. 2008/09:87). De intentioner jag tycker framgår av regeringens 

proposition vill jag jämföra med hur mina informanter resonerar kring samma tema. Jag vill 

undersöka om lärarnas upplevelser av den nya läroplanen går ihop med hur jag kan förstå 

regeringens intentioner. 

Då jag, under min verksamhetsförlagda utbildning samt under tidigare anställningar inom 

skola och förskola, träffat yrkesverksamma lärare har jag fått uppfattningen att lärares 

förhållningssätt till styrdokumenten skiljer sig åt i stor grad. Jag har mött kommentarer som 

”det går alltid att koppla till läroplanen efter att man genomfört en aktivitet” till ”jag ser 

läroplanen som min yrkesmässiga bibel”. Utifrån dessa erfarenheter så har jag utgått från 

att jag skulle få skilda svar från mina informanter, dels skilda från varandra men kanske 

även skilda från de intentioner som regeringen haft med den nya läroplanen.  

Frågeställningar	  

Det jag är intresserad av att söka svar på i och med denna uppsats är följande: 

• Vilka huvudsakliga intentioner med den nya läroplanen, Lgr 11, går att utläsa ur 

regeringens proposition 2008/09:87? 

• Hur upplever informanterna implementeringen av en ny läroplan i relation till de 

intentioner som anges i proposition 2008/09:87? 

• Överensstämmer lärarnas syn på Lgr 11 med intentionen som regeringen haft med 

läroplanen? 
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Metod	  

I detta avsnitt kommer jag att inledningsvis ge en kort beskrivning av hermeneutiken som 

jag förstår den. Jag har valt att presentera hermeneutiken i detta metodavsnitt då jag vill ge 

en förståelse för på vilket sätt jag förhållit mig till mina informanter och den proposition 

som jag studerat. Jag anser att det även skulle ha passat att presentera hermeneutiken i mitt 

kommande teorikapitel då mina informanters reflektioner kring den nya läroplanen kan ses 

ur ett hermeneutiskt perspektiv. 

Jag kommer även presentera mitt huvudsakliga material och hur jag gått tillväga vid 

insamling av detta samt redogöra för de metoder jag använt mig av då jag genomfört min 

studie. Jag kommer även att redogöra för de forskningsetiska principer som gäller vid 

forskning inom samhälls- och humanvetenskap samt hur jag förhållit mig till dessa 

principer i mitt arbete.  

Hermeneutik	  

I boken Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutiken i teori och praktik ger Ödman (2005, 

sid 22ff) en översikt över hermeneutiken. I boken förklarar han att vi människor inte kan 

ställa oss utanför det fenomen som vi observerar. Det centrala inom hermeneutiken är 

tolkning och förståelse. Det senare begreppet, förståelse, är ett redskap för att synliggöra 

fenomen i vår omvärld. Han skriver även att den som studerar något i sin omvärld redan har 

en förförståelse till det fenomen den vill studera. Thomassen (2005, sid 182) skriver att det 

är då vi studerar och analyserar ett fenomen som vår förförståelse visar sig och det är 

genom att studera olika fenomen som vår förförståelse kan fördjupas. 

Thomassen (2005, sid 176ff) skriver om att det inom human- och samhällsvetenskapen är 

människan och dennes skapande av historia och fenomen omkring sig som studeras. 

Människor och deras synsätt och åsikter förändras och därför kan inte forskning inom 

human- och samhällsvetenskapen sägas vara giltig under all tid utan ska mer ses som en 

bild av hur fenomenet är i skenet av den historiska tid som den skrivs i. Hon skriver att: 

”Hermeneutikens uppgift är just att redogöra för vad förståelse är, därmed blir den 

grunden för alla humanvetenskaper” (Thomassen, 2005, sid 181).  
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Material	  och	  genomförande 

Då jag vill undersöka hur några lärare uppfattar och reflekterar kring aspekter av den nya 

läroplanen så har jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer. Då man använder sig av 

kvalitativa intervjuer så är det för att komma åt informanternas syn på det fenomen man 

studerar (Dalen, 2007, sid 9). Inför de intervjuer jag genomfört har jag utarbetat en 

intervjuguide med semistrukturerade frågor. Detta beskrivs av Larsen (2009, sid 86ff) som 

frågor eller stödord vilka täcker in hela frågeställningen men som dock inte behöver ställas 

i någon specifik ordning. Dessa frågor är ett underlag till intervjun men under intervjun är 

forskaren intresserad av vad informanten säger och låter den tala relativt fritt. Forskaren 

ställer följdfrågor på det som informanten säger och försöker även leda in samtalet på det 

som är intressant för forskaren att få information om. Att använda sig av semistrukturerade 

frågor istället för ett fast frågeformulär kan göra så att forskaren får mer information samt 

information om sådant som denne inte tänkt sig innan men det kan också göra att de gjorda 

intervjuerna blir svårare att jämföra med varandra då det inte är säkert att samtliga 

informanter har berört samma ämnen. Det finns alltså både för- och nackdelar med detta 

sätt att genomföra intervjuer men jag anser att fördelarna i detta fall väger över. Jag vill 

undersöka hur dessa specifika lärare förhåller sig till en ny läroplan och om jag hade valt ett 

fast frågeformulär så hade jag riskerat att missa viktiga poänger som mina informanter kan 

göra.  

Jag har via mail eller telefon kontaktat lärare på skolor i Stockholms län för att fråga om de 

skulle vara intresserade av att bli intervjuade till denna uppsats. Efter att lärarna godkänt att 

medverka i studien har jag träffat dem för en intervju. De personliga samtalen bandades och 

transkriberades sedan för att jag skulle vara säker på att jag fått med allt som informanten 

talat om. Då informanternas namn förekommer i de bandade samtalen och efter önskan från 

en av informanterna så har jag valt att inte spara inspelningarna efter att transkriberingen är 

gjord. Däremot är transkriberingarna sparade. 

Jag har valt att intervjua fyra informanter, vilket kan tyckas som ett litet antal men då jag 

inte är intresserad av att göra några generaliserande bilder av hur lärare uppfattar den nya 

läroplanen och kursplanerna utan istället är intresserad av att tolka och förstå hur just dessa 

informanter förhåller sig till ovanstående så ser jag inte detta som ett problem. Brinkmann 

och Kvale (2009, sid 187) skriver att det är uppsatsen syfte som är vägledande för hur 

många informanter som krävs. De skriver vidare att kvalitativa undersökningar inte syftar 
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till att ge någon generaliserbar kunskap utan att de istället syftar till att överföra kunskap 

rörande ett visst ämne i en viss kontext. I mitt urval av informanter har jag haft som önskan 

att de ska ha arbetat inom grundskolan i minst fem år, detta på grund av att de bör ha 

arbetat med Lpo 94 för att kunna göra jämförelser mellan de olika måltyperna som beskrivs 

i de två läroplanerna. Det föll sig så att samtliga fyra informanter har arbetat inom 

grundskolan i tio år eller mer. Jag har genomfört intervjuer med fyra lärare som alla arbetar 

inom grundskolan. De är alla utbildade inom något lärarprogram och har alla arbetat sedan 

år 2003 eller tidigare. Tre av mina informanter arbetar för närvarande inom årskurserna 6-9 

medan informant B arbetar med årskurserna 1-5. Då jag värnar om mina informanters 

anonymitet så har jag valt att namnge dem Informant A, Informant B, Informant C och 

Informant D. 

Jag vill sätta mina informanters uppfattningar om den nya läroplanen i relation till de 

intentioner som går att utläsa ur regeringens proposition Tydligare mål och kunskapskrav – 

nya läroplaner för skolan (Regeringen, prop 2008/09:87). Då jag studerat regeringens 

proposition för att förstå vilka intentioner som funnits med den nya läroplanen har läst 

igenom texten ett flertal gånger. Thomassen (2005, sid 188) skriver om vad Ricoeur sagt 

om texthermeneutik. Författaren skriver att Ricoeur talar om att det finns ett avstånd mellan 

den som skrivit texten och den som sedan läser texten och att det kan innebära att det kan 

uppstå ett tolkningsutrymme som läsaren måste hantera vilket jag gjort genom att jag har 

sökt efter det innehåll i texten som uttrycker önskan om förändring eller förbättring.  

Jag har begränsat mig i min undersökning då jag har valt att inte studera alla aspekter av 

den nya läroplanens införande. Det kom inte bara en ny läroplan med tillhörande kursplaner 

utan också ett nytt betygssystem kopplat till detta. Förslaget om ett nytt betygssystem 

lämnades dock i en annan proposition än den som behandlas i detta arbete varför det inte 

tas upp i någon större utsträckning i detta arbete. Hur det nya betygssystemet mottas och 

hanteras är en intressant aspekt att studera men tyvärr finns inte rum för det i denna 

uppsats. Anledningen till att jag ändå nämner att det kommit ett nytt betygssystem är att 

mina informanter, vid vissa tillfällen, diskuterar kursplaner och kopplar dessa till de nya 

betygen. Om det är av relevans för att läsaren ska få större förståelse för vad informanten 

talar om så kommer dessa delar att finnas med i min redovisning av mina resultat.  
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Etiska	  forskningsprinciper	  

Vetenskapsrådet presenterar i sin text Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) fyra huvudkrav på hur forskning 

ska bedrivas för att värna om de individer som till exempel ställer upp som informanter 

eller låter sig observeras. Samtyckeskravet och informationskravet kan kort förklaras med 

att de personer som på något sätt berörs av forskningen ska informeras om dess syfte samt 

att deras medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. Dessa krav är av vikt i min 

egen undersökning och de informanter som ställt upp på intervju har fått information om 

syftet med min undersökning och att deras medverkan är frivillig (Vetenskapsrådet, 2002, 

sid 7ff). 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren måste visa stor omsorg i arbetet med att 

skydda informanternas identitet. Informanters personliga information bör förvaras på ett 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta det av den. Detta krav är även det av stor betydelse för 

mig i min uppsats. Jag har, innan intervjuerna, förklarat för mina informanter att deras 

personliga uppgifter inte kommer att delas med någon och att de, i uppsatsen, kommer att 

vara avidentifierade (Vetenskapsrådet, 2002, sid 12f). Jag har även valt att inte närmare 

beskriva de skolor eller områden som informanterna arbetar inom då detta inte är av 

relevans för mitt syfte och jag anser att informanternas identitet då skyddas än mer. 

Nyttjandekravet innebär att forskare endast får använda insamlat material inom forskning 

och alltså inte sälja eller dela uppgifter som kan användas på annat sätt än i forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002, sid 14ff). Även detta är mina informanter informerade om. 
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Teori	  

I detta avsnitt presenterar jag teorier och teoretiska resonemang som jag kommer att 

använda mig av för att belysa mitt empiriska material. Jag kommer nedan att presentera 

implementering och dess problematik samt teorier kring implementering. Dessa teorier är 

hämtade från den statsvetenskapliga vetenskapstraditionen och faller inom ramen för 

organisationsteorier (Sannerstedt, 1988, sid 152f).  

Implementering	  och	  dess	  problematik	  

I Sannerstedt (2003, sid 18f) står att begreppet implementering innebär hur politiska beslut 

faktiskt genomförs. Han skriver vidare att det finns en välkänd problematik kring 

implementering nämligen den att politiska beslut inte genomförs enligt de intentioner som 

politikerna haft med beslutet. Sannerstedt menar att ovanstående problematik kan betraktas 

ur ett demokratiperspektiv. Medborgarna i ett land har, genom demokratiska val, valt sina 

politiska företrädare och de beslut som dessa politiker fattar är indirekt medborgarnas röst. 

Då politiska intentioner inte uppfylls i olika verksamheter fungerar dessa inte enligt 

medborgarnas vilja (Sannerstedt, 2003, sid 18f).  

Sannerstedt pekar (2003, sid 42) på att det kan finnas ett flertal orsaker till att politiska 

beslut inte fungerar i praktiken så som de var tänkta.  En förklaring är att 

implementeringsarbete i vissa typer av organisationer, så som skolan tar lång tid på grund 

av deras komplexitet. Sannerstedt (2003, sid 37) skriver om att även egenskaper hos de som 

ska implementera de politiska besluten kan påverka hur implementationen faktiskt 

fungerar. Han skriver att det kan uppstå problem med implementeringen om de som arbetar 

inom verksamheten inte tycker om det politiska beslut som ska implementeras. Sannerstedt 

(ibid, sid 29) tar upp förutsättningar för implementeringar ska lyckas. Från beslutsfattarnas 

håll bör det finnas en tydlig och entydig styrning, det bör inte finnas utrymme för 

missförstånd och det ska vara tydligt vem som ansvar för implementeringen. Att de som 

ska implementera besluten förstår dem, har resurser till att göra detta samt vill genomföra 

förändringen är villkor för att implementeringsarbetet ska fungera.  

I Sannerstedt (1988, sid 151ff) står att implementeringsproblem inom skolvärlden ofta ges 

förklaringar som antingen baseras på att politikerna eller lärarna gör något fel. Han skriver: 

”Kritiken av politikerna går ut på att dessa fattar orealistiska beslut, har utopiska 
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förväntningar, formulerar sina beslut vagt och oklart och försummar att ge skolan de 

resurser som skulle behövas. Kritiken av lärarna går ut på att de inte bryr sig om vad 

politikerna beslutar, de undervisar efter eget huvud och ser läroplan och andra signaler 

från statsmakterna som poesi, vacker måhända, men med klen relevans för den dagliga 

verksamheten.” (Sannerstedt, 1988, sid 152). Författaren menar vidare att dessa 

förklaringsmodeller ger en för snäv bild av det faktiska problemet, att det i själva verket är 

ett problem som grundar sig i den komplexitet som förekommer i den typ av organisationer 

som skolan tillhör (ibid). 

Implementeringsteori	  

Sannerstedt (2003, sid 21ff) presenterar olika perspektiv på implementering, det 

traditionella perspektivet, nätverksperspektivet och närbyråkratsperspektivet. Jag kommer 

nedan att presentera dessa tre perspektiv och reflektera kring vilket som är bäst lämpat för 

att beskriva skolans komplexa verksamhet.  

Traditionellt	  perspektiv	  	  

Det traditionella implementeringsperspektivet innebär att styrningen kommer från 

beslutfattarna och att de som arbetar inom en organisation förväntas följa de direktiv som 

de får. Skulle direktiven inte följas enligt vad beslutsfattarna önskat så kommer ytterligare 

direktiv komma för att styra organisationen rätt, så kallad återstyrning. Detta sätt att 

genomföra implementeringar av politiska beslut passar vissa typer av beslut i vissa typer av 

verksamheter, till exempel om det beslutas att socialbidraget ska höjas med hundra kronor 

per månad så förväntas just detta ske ute i socialförvaltningarna. Om man ser 

implementeringsproblem i skolan ur ett traditionellt implementeringsperspektiv så förklaras 

brister i detta med bristfällig styrning eller bristfälliga styrdokument (Sannerstedt, 2003, sid 

21ff). Detta perspektiv angriper implementeringsproblemet endast från en synvinkel, 

beslutsfattarnas, och som jag nämnde ovan så menar Sannerstedt (ibid) att detta ger en för 

snäv bild av skolans problematik. Utifrån författarens resonemang kan detta perspektiv 

anses passa för att förklara implementering i andra typer av organisationer än de komplexa 

organisationer som skolan tillhör.  
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Nätverksperspektiv	  

Sannerstedt (2003, sid 23f) tar upp ytterligare ett perspektiv på implementering, 

nätverksperspektivet. Han förklarar att politiska beslut och implementering utifrån detta 

perspektiv sker mellan flera olika aktörer vilka samspelar med varandra. Dessa aktörer kan 

vara allt från tjänstemän till politiker likaväl och de är med i implementeringsarbetet olika 

mycket beroende på vilken ställning de har och vilket intresse de har i den aktuella frågan. 

Vidare förklarar Sannerstedt (ibid) att det på grund av att aktörerna har olika intressen i 

implementeringsarbetet så kännetecknas implementering ur ett nätverksperspektiv av 

förhandlingar. Han menar vidare att det är svårt att för politiker att styra dessa nätverk då de 

ofta förändras och då det i förväg kan vara svårt att förutse vilka som kommer att fungera 

som aktörer i nätverket. Vidare skriver Sannerstedt (ibid) att det är svårt att bedöma om 

dessa nätverk har någon positiv inverkan på implementeringsarbete men då dessa nätverk, 

genom förhandlingar, försöker finna lösningar som kan passa flera olika intressenter så 

skulle de kunna ses som effektiva.  

Visst kan man tänka sig att det finns en mängd aktörer som vill påverka hur beslut 

implementeras i skolan men det finns inte stöd för att det faktiskt är så att ett flertal externa 

aktörer kan påverka skolans arbete. Implementeringsarbete i skolan kännetecknas inte av att 

det förekommer några egentliga förhandlingar när beslutet väl tagit. Det som politikerna 

istället möter då beslut ska implementeras i skolan är en komplex organisation i vilken det 

arbetar individer med komplexa arbetsuppgifter. Med denna utgångspunkt kommer inte 

heller nätverksperspektivet att ge en rättvis bild av de problem som kan uppstå med 

implementering i skolan. Jag kommer därför att sålla mig till dem, bland annat Sannerstedt 

(1988, 2003) och Falkner (1997), som väljer att förklara skolans implementeringsarbete 

med hjälp av Michael Lipskys (2010) teori om närbyråkrater.  

Närbyråkratiskt	  perspektiv	  

I boken Street-level bureaucracy. Dilemmas of the individual in public service (2010) 

förklarar Michael Lipsky sin teori om street-level bureaucrats, ofta översatt till 

närbyråkrater på svenska. Författaren (ibid, sid 3ff) definierar närbyråkrater som anställda 

inom en viss del av den offentliga sektorn som fungerar på ett visst sätt, han ger som 

exempel poliser, socialarbetare och lärare. Det som gör ovanståendes arbeten så speciella är 

enligt Lipsky (ibid, sid 27ff) att de har något slags samspel med människor i sitt arbete och 
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att de samtidigt har ett auktoritärt handlingsutrymme. Han menar att denna typ av 

arbetsgrupper, varav lärare har en roll i vilken de måste följa politiska beslut samtidigt som 

de måste handla i varje enskilt falls bästa intresse. Detta gör att det kan uppstå skillnader i 

hur arbetet faktiskt utförs och hur de politiska styrdokumenten menar att verksamheten ska 

fungera. För att hantera den skillnad som uppstår mellan det verkliga arbetet och de 

politiska intentionerna med arbetet, menar Lipsky att närbyråkrater skapar egna rutiner och 

strategier för att få arbetet att fungera. Detta kan i sin tur medföra att det uppstår ett än 

större gap mellan det praktiska arbetet och hur det i teorin ska fungera.  

Jarl och Rönnberg (2010 sid 16ff) tar också upp det teoretiska begreppet närbyråkrat då de 

skriver om skolpolitik. De beskriver närbyråkraten som en central aktör inom politiken, att 

lärare och skolledare har en roll i skapandet av skolpolitiken. Författarna förklarar vidare att 

det är i mötet mellan föräldrar och elever samt mellan lärare och föräldrar som de politiska 

besluten får sitt slutgiltiga innehåll. Det är just detta som de menar kännetecknar teorin om 

närbyråkrater. Det som teorin pekar på är att vissa yrkesgrupper inom den offentliga 

sektorn har ett stort handlingsutrymme mellan styrdokument och utförande, alltså att lärare 

har ett betydande friutrymme i förhållande till de styrdokument som från politikens håll styr 

skolan. Friutrymmet ligger i hur läraren planerar sin undervisning, sitt konkreta arbete, och 

då de gör det tar de även hänsyn till sin professionella kunskap, samt hur de själva tolkar 

styrplanerna. Författarna menar att, då närbyråkraten har ett så stort friutrymme så är de är 

en aktiv del av utformningen av hur politiken praktiskt fungerar. 

Lipsky (2010, sid 81ff) menar att de problem som närbyråkraterna möter i sitt arbete ligger 

i hur deras arbete är strukturerat. Han menar att det, på grund av brist på tid, resurser och 

information, inte alltid är möjligt för yrkesutövarna att genomföra sitt arbete enligt den av 

beslutsfattarna satta standarden. Det är inte den av politikerna satta politiken som alltid 

visar sig i verksamheten utan den politik som yrkesutövarna, genom sina strategier och 

rutiner, utövar som blir den politik som faktiskt blir levande i praktiken. Vidare menar 

Lipsky, att det är just i mötet med närbyråkraterna som medborgarna i ett samhälle möter 

det politiska styret.  

Lipsky (2010, sid 188f) menar att det finns en paradox inom vissa yrken inom den 

offentliga sektorn, till exempel för lärare, poliser och socialarbetare. Å ena sidan är deras 

yrken ofta starkt styrda mot att uppfylla politiska mål som har sitt ursprung i politiska 
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processer medan arbetet å andra sidan kräver improvisation och lyhördhet i relation till de 

enskilda fallen. Jarl och Rönnberg (2010, sid 16) beskriver hur närbyråkrater intar en roll 

som påminner om politikerns. Inom skolan framförs önskemål och det ställs krav som 

läraren måste kunna hantera och eftersom de inte har obegränsat med resurser så måste de 

dagligen kunna göra prioriteringar mellan alla de krav och önskemål som de möter.  

Tidigare	  forskning	  

I detta avsnitt kommer jag att beskriva tidigare forskning som rör förändringar i skolmiljö i 

skolan. Jag avser med detta avsnitt att måla upp en bild av hur forskningen sett ut och dess 

resultat samt hur min studie kan förhålla sig till ovanstående. 

Skolans	  omstrukturering	  

I sin doktorsavhandling Lärare och skolans omstrukturering: ett möte mellan 

utbildningspolitiska intentioner och grundskollärares perspektiv på förändringar i den 

svenska skolan skriver Kajsa Falkner (1997) om de strukturella förändringar som skett med 

den svenska skolan under åren 1980-1996 och hur några lärare uppfattar dessa förändringar. 

Denna doktorsavhandling har en mycket nära koppling till detta arbete då jag, liksom 

Falkner, studerar hur lärare uppfattar förändringar i skolan i relation till de politiska 

intentioner som funnits inför förändringen. Falkner studerar reformer som skett under 1990-

talet i den svenska skolan och jag har för avsikt att använda hennes resultat i jämförelse 

med mina. 

Författaren (1997, sid 15ff) ger inledningsvis en bild av de utbildningspolitiska 

förändringar som skett i den svenska grundskolan under den aktuella perioden, i vilken hon 

tar upp kommunaliseringen av skolan, privatiseringen av skolan och förändringar i 

målsystemet för skolan. Syftet med Falkners avhandling är att få en förståelse för den 

omstrukturering som skett i grundskolan. Hon vill undersöka de politiska intentionerna med 

omstruktureringen, lyfta fram lärares uppfattningar om omstruktureringen samt ställa dessa 

mot varandra. För att uppfylla sitt syfte valde författaren att göra två delstudier inom sin 

avhandling, dels en textstudie i vilken hon undersökte politiska dokument för att utläsa 

intentionerna med omstruktureringen, samt en intervjustudie med lärare från grundskolan, i 

vilken hon sökte att förstå hur lärare uppfattade de förändringar som skedde inom den 

svenska skolan från 1980-1996.  
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De utgångspunkter som Falkner (1997, sid 48ff) finner som intressanta områden i fråga om 

omstruktureringen av den svenska grundskolan är att demokratifrågan får en större roll, 

föräldrar och elever får ett större inflytande, styrningen skiftas från regelstyrning till 

målstyrning, valfrihet att välja skola med en flyttbar skolpeng och ett större ansvar, 

delaktighet och inflytande för lärare, skolledare och kommuner. I redovisningen av sin 

intervjustudie delar författarna in informanternas svar i tre olika kategorier: förändringar 

som initierats av statsmakten, förändringar på initiativ av skolan eller de som arbetar där, 

förändringar som nya relationsmönster mellan skolan och andra aktörer.  

Falkner (1997, sid 81ff) kommer, genom sina studier, fram till att det är svårt att se 

förändringar i skolan som styrda av politiker och implementerade av de som arbetar i 

skolan vilket kan kopplas till det som ovan beskrivs som det traditionella perspektivet på 

implementering.  Hon menar också att det är problematiskt att betrakta lärare som 

närbyråkrater, att det är lärarna själva som egentligen utformar politiken. Hon menar istället 

att, utifrån hennes studie, omstruktureringar i skolan ska ses som att de sker genom ett möte 

och att det är i mötet mellan lärarnas uppfattningar och politikens intentioner som politiken 

skapas.  

Utifrån vad Sannerstedt (2003) skriver om närbyråkrater kan man fundera om Falkner 

(1997) dragit definitionen av en närbyråkrat lite snävt. Hon menar att det inte går att se 

lärarna som utformare av politiken utan att det är i ett möte mellan intentioner och praktik 

som politiken uppstår. Sannerstedt (ibid, sid 23) skriver ”Lipskys tes att närbyråkrater 

själva, decentraliserat, utformar den offentliga politiken gäller dock främst innehållet i 

verksamheten. De politiska beslutsfattarna har däremot goda möjligheter till att via 

indirekt styrning påverka förutsättningarna för verksamheten…” (Sannerstedt, 2003, sid 

23). Vilket innebär att politiken utformas i ett möte. Ett möte mellan närbyråkratens 

innehåll och beslutsfattarnas styrning. Utifrån detta uppfattar jag det som att det möte 

Falkner talar om faller inom teorin för Street-level bureaucrats. 

Betänkanden	  inför	  Lpo	  94	  och	  Lgr	  11	  

I sin artikel Från bildning till kvalitet? Om diskursiva förskjutningar i svenskt 

läroplansarbete studerar Andreas Nordin (2010) de två betänkanden som legat till grund 

för Lpo 94 respektive Lgr 11. Syftet med hans studie är att studera de huvudsakliga 

frågeställningar som rör skolans innehåll och styrning. Han skriver att samtliga 
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betänkanden som han använder sig av i sin studie har skapats utifrån en social kontext, de 

bär en prägel av den tid och plats som de är skapade i. Nordin utgår från frågan om det går 

att upptäcka några diskursiva skillnader mellan betänkanden som rör Lpo 94 och 

betänkanden som rör Lgr 11 (2010, sid 2f).  

I artikeln presenterar Nordin först betänkandet som föregick Lpo 94, Skola för bildning, 

och därefter går han igenom det betänkande som föregick Lgr 11, Tydligare mål och 

kunskapskrav. Han menar att de huvudsakliga dragen i betänkandet inför Lpo 94 var att 

mål- och resultatstyrningen gavs stort fokus. Målen skulle vara nationella och man skulle 

säkerställa att samtliga elever fick en likvärdig utbildning genom att resultaten följdes upp 

vid jämna mellanrum. Vad gäller betänkandet som föregick Lgr 11 så talar Nordin om att 

det framgår att det fanns en önskan om att förändra bilden av läroplanen. Den skulle 

förtydligas och inte vara lika omfångsrik i fråga om mål. Han pekar även på att en viktig 

önskan som fanns kring en ny läroplan var att kursplanerna skulle finnas med i läroplanen 

och att målen i läroplan och kursplaner skulle vara skilda från varandra (2010, sid 6f). 

Nordin (2010, sid 9ff) menar att det finns ett flertal skillnader mellan de två betänkandena. 

Inför Lpo 94 låg mycket fokus på det nya målstyrningssystemet och hur det skulle fungera i 

den svenska skolan. I betänkandet Tydligare mål och kunskapskrav menar Nordin att det 

även här finns ett fokus på målstyrningssystemet med fokus på att göra det starkare och 

tydligare. Han menar att samtidigt som man diskuterar målstyrningssystemet inför Lgr 11 

så innebär önskan om ett minskat tolkningsutrymme i styrdokumenten att de rör sig åt ett 

större statligt styrande. Författaren menar, i och med detta, att det finns en risk att 

målstyrningssystemet urholkas då det inte längre finns samma utrymme för de enskilda 

lärarna eller skolorna att styra över sin undervisning. Vidare menar Nordin (2010, sid 10ff) 

att de skilda utgångspunkterna i de två betänkandena innebär att lärarrollen betraktas på 

olika sätt. Från att läraren fått ansvar att utifrån sin profession, tillsammans med kollegor, 

utveckla arbetet som passar den enskilda skolan bäst, till en roll som någon som hanterar ett 

kontrollsystem. Författaren pekar även på att de två betänkandena, trots att de bägge uttalat 

vill skapa en bättre svensk skola, har två olika utgångspunkter. I Skola för bildning är 

bildningsbegreppet i fokus medan det i Tydligare mål och kunskapskrav finns en 

utgångspunkt i kontroll och resultatuppföljning, enligt Nordin.  
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Nordin (2010, sid 14f) avslutar sin artikel med en reflektionsdel. Han menar att det finns 

vissa skillnader i perspektiv mellan de två betänkandena. Han menar att en tydlig skillnad 

är att språket tyder på en mer centraliserad syn inför Lgr 11, vilket medför att lärarnas 

handlingsutrymme minskar då de ej innehar samma möjligheter att själva utforma sin 

undervisning som de själva finner mest lämpligt. Inför Lpo 94 var istället målstyrningen, 

lärarens professionella friutrymme och decentraliseringen viktiga delar.  

Syn	  på	  läro-‐	  och	  kursplan	  

Skolverket gav år 2008 ut rapporten Kursplanen-ett rättesnöre? (Skolverket, 2008) i vilken 

det presenterar lärarnas syn på de styrdokument som då styrde skolan, Lpo 94 med 

tillhörande kursplaner. I studien har Skolverket valt att lägga störst fokus på frågor kring 

kursplaner och betygskriterier men i vidare bemärkelse innebär skolans styrdokument även 

bland annat läroplan, skollag, allmänna råd, betygskriterier och kursplaner. Det 

huvudsakliga syftet med undersökningen var att ”utveckla kunskap om hur styrdokumenten 

används och förstås av lärare i skolan (…)” (Skolverket, 2008, sid 18). I studien har 

Skolverket valt att genomföra 36 intervjuer med grundskollärare, vilka samtliga arbetar 

inom något av tre olika ämnen, svenska, kemi och samhällskunskap. I rapporten visar 

Skolverket på att det bland annat förekom skillnader i kvalitet vad gäller de lokalt 

utformade kursplanerna och en skillnad i hur de olika lärarna tillämpade den nationella 

kursplanen. Från lärarna riktades kritik mot hur kursplanen var utformade, med så kallade 

öppna mål, då dessa inte ansågs vara till stöd i planerandet av lektioner. Denna kritik till 

trots, så ansåg en övervägande del av de tillfrågade lärarna att de inte ville ha en nationellt 

mer innehållsstyrd kursplan, då de uppskattade det fria utrymme som fanns i Lpo 94. 

Isberg (1996, sid 35ff) talar i sin bok Lärarrollen i förändring om hur lärare förhåller sig 

till läro- och kursplaner. Han refererar till Haug som gjort en intervjustudie med lärare och 

menar att det är av betydelse för lärarna att de själva kan bestämma över hur de väljer att 

planera sin undervisning, utifrån metoder och innehåll. Enligt studien betraktades 

styrdokumenten som otydliga och gav lärarna liten styrning och vägledning varpå det 

krävdes lokala styrdokument som grund för arbetet på skolorna. De lärare som Isberg talar 

om ansåg att deras friutrymme var av betydelse för deras arbete men att de i själva verket 

avvek sällan från de lokala styrdokumenten. Han drar slutsatsen att det i själva verket var 

möjligheten och rätten till att välja själv som var det viktigaste, att lärarna får det 

förtroendet att fatta beslut kring den egna undervisningen utifrån elevernas intressen.  
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Resultat	  och	  analys	  

Inledningsvis kommer jag att presentera de intentioner som jag förstått att regeringen haft 

med den nya läroplanen. Därefter kommer jag att presentera resultaten från mina intervjuer. 

Jag kommer försöka ge en djupare förståelse av mina resultat utifrån mina teoretiska 

begrepp samt min tidigare forskning. 

Intentioner	  med	  Lgr	  11	  

Tydligare mål och kunskapskrav- nya läroplaner för skolan (2008) är regeringens 

proposition med förslag om en ny läroplan. Propositionen bygger i huvudsak på den 

utredning som regeringen tillsatte 2006 i vilken syftet var att undersöka hur den svenska 

skolan kunde rustas bättre inför framtiden. Nedan kommer jag att presentera de, som jag 

uppfattar, huvudsakliga förändringar som beslutsfattarna önskar att uppnå i och med en ny 

läroplan. De ändringar som regeringen föreslår menar regeringen inte ska gälla för de delar 

som innehåller skolans värdegrund och skolans uppdrag (Regeringen, prop. 2008/09:87).  

I regeringens proposition riktas kritik mot det målsystem som infördes under 1990-talet. De 

menar att det har uppstått en slags målträngsel, det vill säga att både nya och gamla mål 

lever sida vid sida i verksamheten. Detta på grund av att det fanns två typer av mål i Lpo 94 

och att målen i läroplanstexten och målen i kursplanerna var lätta att blanda ihop. Dessa 

olika måltyper har uppfattats som svåra att tolka för dem som ska nyttja styrdokumenten. I 

propositionen står att läsa: ”Mål att uppnå uppfattades som en sorts grundkurs och mål att 

sträva mot som en överkurs” (Regeringen, prop. 2008/09:87, sid 6). Ett sätt som föreslås 

till att lösa ovanstående problematik är att minska antalet huvudsakliga ämnesmål, att 

målen blir mer konkreta och att språket i läroplanen blir lättillgängligt. Detta skulle, enligt 

propositionen, även underlätta lärarnas arbete då de ska förmedla undervisningsmålen med 

sina elever och deras föräldrar (Regeringen, prop. 2008/09:87, sid 7). 

Regeringen menar, liksom jag tog upp i inledningen, att det är av stor betydelse att 

brukarna, det vill säga lärarna, upplever att styrdokumenten är ett stöd för dem i sitt arbete 

(Regeringen, prop. 2008/09:87, sid 7). Ett sätt att skapa en tydligare läroplan skulle enligt 

propositionen vara att ta bort uppdelningen i två olika måltyper och istället skapa en 

tydligare struktur kring mål och kursplaner. I kursplanerna ska kunskapskraven anges 

medan de övergripande målen ska finnas i den första delen av läroplanen (Ibid, sid 10) De 
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övergripande målen beskriver vilka kunskaper som elever bör ha tillgodogjort sig efter 

avslutad grundskola medan kunskapskraven fokuserar på vilken kunskap eleverna ska 

tillgodogöra sig i de olika ämnena (Ibid, sid 9). Vidare går att läsa i propositionen att 

intentionen med de nya kunskapskraven är att de ska utgå från vad som förväntas kunna 

genomföras rent tidsmässigt och att de inte bör vara begränsande i elevernas 

kunskapsutveckling. En tydligare, mer strukturerad och mer logiskt ordnad läroplan, menar 

regeringen, skulle öka chansen för att samtliga lärare inom grundskolan känner till vilka 

nationella mål som finns uppsatta med verksamheten, vilket i sin tur borde leda till att de 

nationella målen samtidigt blir mer styrande i verksamheterna än de hittills varit (Ibid, sid 

10).  

Mer preciserade kunskapskrav i de olika ämnena ses som ett sätt att öka måluppfyllelsen 

samt att skapa en mer likvärdig skola, där samtliga elever i samma stadium ska ha rätt till 

undervisning om samma saker oberoende på vilken skola de går (Regeringen, prop. 

2008/09:87, sid 8). De menar även att de tydligare kursplanerna ska vara lättare för 

eleverna själva att förstå (Regeringen, prop. 2008/09:87, sid 14). Det är genom att målen 

och målstrukturerna blir tydligare som styrdokumenten kan bli till ett redskap för lärarna 

(Regeringen, prop. 2008/09:87, sid 11). Utöver ovanstående så menas det i propositionen 

att en större tydlighet skulle leda till en säkrare bedömning av eleverna.  

I propositionen skriver regeringen att de övergripande målen och kursplanerna tillsammans 

ska fungera som en utgångspunkt då lärarna planerar sin undervisning. För att detta ska 

vara möjligt menar de att det är av stor vikt att styrdokumenten förstås av lärare i skolorna. 

Att lärare fortfarande ska ha ett visst friutrymme och kunna planera och anpassa sin 

undervisning efter elevernas intressen och de lokala förutsättningar som finns, är också av 

betydelse (Regeringen, prop. 2008/09:87, sid 6f).  

Utifrån ovanstående upplever jag att de mest framträdande intentioner som presenteras i 

propositionen är att den samlade läroplanen ska bli tydligare för att samtliga lärare ska 

förstå de nationellt ställda målen. I Lgr 11 är intentionen att: 

• Målstrukturen och målformuleringen ska bli tydligare,  

• Språket ska vara tydligare och mer lättförståeligt,  

• Lärarens bedömningsarbete ska underlättas och 
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• Den samlade läroplanen ska fungera som underlag för lärarnas planeringar av 

undervisningen. 

Implementering	  av	  Lgr	  11	  på	  skolorna	  

Propositionerna inför de två senaste läroplanerna, Lpo94 och Lgr11, vittnar båda om en 

önskan om förbättring och utveckling. Efter att det beslutats om en ny läroplan och den 

tryckts så är det i skolorna och bland lärarna som mycket av det fortsatta arbetet måste ske. 

Under mina intervjuer talade jag och mina informanter om hur deras aktuella skolor arbetat 

med just implementeringsarbetet. Jag kommer nedan att redogöra för hur lärarna själva 

uppfattat det lokala implementeringsarbetet. I några fall drar informanterna paralleller till 

hur implementeringsarbetet såg ut då Lpo94 infördes.  

Informant A berättar att de på hennes skola hade gemensamma lärarträffar under 

vårterminen som föregick den termin då Lgr11 skulle börja gälla för grundskolan. På dessa 

träffar diskuterade lärarlaget kring innebörden av begrepp som ”relativt väl” och hur de 

skulle förhålla sig till liknande formuleringar. Men trots att de diskuterade tillsammans för 

att försöka skaffa sig en gemensam utgångspunkt i hur läroplan och kursplanerna ska 

förstås, så berättar informanten att det samtidigt gick mycket tid åt att läsa in sig på de nya 

styrdokumenten på sin egen kammare. Även Informant D talar om att det skett 

implementeringsarbete på hennes skola inför att läroplanen skulle införas men att hon inte 

upplever det som tillräckligt, hon uttrycker det: ”…som vanligt satsas det stort i starten och 

sedan förväntas lärare på ingen tid alls ha genomarbetat en massa delar av 

läroplanerna.”.  

Informant C upplever att de inte haft något implementeringsarbete på hennes skola alls. 

Hon nämner sedan att de haft några möten på vilka de diskuterat läroplanen men hon 

upplever inte alls att det varit tillräckligt. Hon uttrycker, likt Informant A, att det mesta 

arbetet kring den nya läroplanen sker på egen kammare. Hon säger själv att hon hade 

behövt mer tid till detta arbete. Vidare beskriver hon att hennes arbetssituation blivit svår 

med tanke på alla de arbetsuppgifter som påförts henne som lärare utöver den ursprungliga 

undervisningen. Att lära sig ett nytt intranät, att göra bedömningar som inte är 

betygsliknande, sätta terminsbetyg med nya betygskrav, planera undervisningen både på 

lektionsnivå som på vecko-, månads- och temanivå samtidigt som hon ska lära sig nya 

styrdokument är något hon har svårt att finna tid till. Hon beskriver det så här: ”Inte 
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konstigt att man inte känner sig helt säker på vad som står i allt. Dessutom har vi kvar allt 

annat som vi gör, vi har fortfarande kvar vår undervisning.”. 

Den nya läroplanen togs emot med blandade känslor på Informants A skola, enligt henne 

själv. Hon uppfattade att det spreds en rädsla och oro över att innehållet i kursplaner var så 

detaljerat och att det var något som diskuterades inför att läroplanen skulle införas i 

verksamheten. På Informant A:s skola har de utöver den nya läroplanen även infört ett 

lokalt system med matriser för att elever och lärare ska kunna värdera elevernas 

kunskapsutveckling i relation till målen.  

På Informant B:s skola har det inte förekommit något större implementeringsarbete. Det är 

endast de betygssättande lärarna som har arbetat med någon form av implementering som 

grund för att de ska kunna sätta betyg efter höstterminen. Hon har inte själv suttit på något 

möte där skolledningen har initierat någon slags diskussion kring den nya läroplanen. Hon 

beskriver det som att: ”… den liksom bara trillade ner. Det kan man ju tänka sig att man 

ska ha mer tid till annars.” 

Samtliga informanter menar att implementeringsarbetet på deras respektive skolor har 

upplevts som otillräckligt. Informant B är den lärare som inte upplever att hon fått något 

stöd alls i implementeringen av den nya läroplanen. I ljuset av det som presenterats i 

teorikapitlet om villkor för att minska implementeringsproblem kan vi se att dessa lärare 

inte fått de förutsättningar de behöver för att genomföra implementeringsarbetet. De 

upplever inte att det fått tillräckliga resurser i fråga om tid. I Informant B:s fall kan man 

även fråga sig om de funnits förutsättningar på hennes skola för lärarna att förstå vilka 

intentioner som beslutsfattarna haft med den nya läroplanen. Ansvaret för att förstå 

intentionerna blir den enskilde lärarens ansvar att finna ut om skolan inte har något 

gemensamt arbete kring den nya läroplanen. Man kan dock diskutera om det inte finns en 

viss risk att likvärdigheten mellan skolor minskar om det inte finns något gemensamt 

initialt implementeringsarbete. Dessutom pekar Nordin (2010) på att det finns tendenser 

inför Lgr 11 vilka pekar mot ett förstärkt statligt styrande och en minskning av lärarnas 

friutrymme. Utifrån detta skulle man kunna tänka sig att det fanns ett visst intresse av att 

skolor arbetade på liknande sätt med implementeringsarbetet. Utifrån att det finns ett 

välkänt etableringsproblem kan man samtidigt diskutera hur ett mer direkt statligt styre 
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skulle kunna förändra vad som sker i utrymmet mellan det praktiska arbetet och de 

intentioner som politiska dokument har.  

Trots att Lgr 11 är en uppstramning gentemot sin föregångare så styrs inte skolan av ett 

regelsystem utan av ett mål-och resultatstyrt system. Syftet med läroplanen är att ge 

riktlinjer för den verksamhet som ska ske i skolorna, utan läroplaner är det svårt att hävda 

likvärdighet. Utifrån aspekten att läroplanen ska ses som den ram som sätter de yttre 

gränserna för skolan så är ett närbyråkratiskt perspektiv på lärarens roll ett passande. De 

rutiner som lärarna skapar för att hålla sig inom ramarna är det som gör politiken levande 

inom verksamheten. Utifrån vad informanterna berättat om sin ökade arbetsbelastning kan 

man ana att de har en svår uppgift att hålla sig inom de ramar som styrdokumenten sätter. 

Enligt Sannerstedt (1988) är ett av villkoren för att styrdokument ska kunna implementeras 

på ett tillfredsställande sätt att det finns tillräckligt med resurser för implementeringen.  

Informant C berättar att de under tiden med Lpo 94 så hade de på hennes skola arbetat 

länge och mycket noggrant för att skapa lokala styrdokument. Hon förklarar vidare att det 

var en lång process, både att arbeta fram dokumenten och få dem att vara levande i 

verksamheten. Ungefär tio år efter att Lpo 94 införts så ansåg hon att den verkligen 

fungerade på hennes skola. Vidare berättar hon att, eftersom de arbetat så mycket med Lpo 

94 så var det något som satt i ryggmärgen och som var levande på skolan.  

Då Lpo 94 infördes var lärarnas professionella arbete med lokala planer en förutsättning för 

att de skulle kunna arbeta enligt den då nya läroplanen. Lärarna hade ett stort ansvar och ett 

stort friutrymme i sitt arbete med dessa lokala tolkningar och hur dessa skulle fungera i 

deras skolor. Utifrån vad Informant C säger om att Lpo 94 tog lång tid att implementera 

och få levande i verksamheten skulle man kunna tänka sig att även Lgr 11 kommer ta tid att 

implementera.  

I jämförelse med Falkners (1997) studie som presenterats tidigare i arbetet, kan man tänka 

sig att implementeringsproblemet ser något annorlunda ut idag än det gjorde vid införandet 

av Lpo 94. Med Lpo 94 fick lärarna ett större professionellt ansvar och styrningen blev 

mindre direkt genom decentraliseringen. Närbyråkraternas friutrymme tilläts ta större plats 

då det gjordes till en poäng att lärarna faktiskt hade ett professionellt kunnande. Att 

implementeringen tog lång tid, som Informant C talar om ovan, kan dels ses i ljuset av att 

den skedde i en komplex organisation men även i ljuset av att det var en ny situation för 
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lärarna att ta detta professionella ansvar över läroplanen. I och med förslaget om en ny 

läroplan, Lgr 11, ser man tendenser som går mot en mer centraliserad skola, enligt Nordin 

(2010). Jag tolkar detta som att det professionella ansvar som lärarna tilldelades vid Lpo 94 

minskas i och med införandet av Lgr 11. Utifrån vad Nordin (2010) säger om större statligt 

inflytande ser jag det som att närbyråkratens betydelse i skapandet av politiken inte 

värderas lika högt vid implementeringen av Lgr 11 som den gjorde vid Lpo 94.  

Det friutrymme som lärarna tilldelades vid Lpo 94 kan, utifrån hur jag ser det, betraktas 

som ett erkännande. Att de har en betydande medverkan i skapandet av politiken utifrån 

sina positioner som närbyråkrater. Med Lgr 11 återtas detta erkännande i viss mån. Detta 

skulle kunna ses som en försvårande faktor i implementeringsarbetet med Lgr 11. Risken, 

som jag ser det, är att inte lärarna i samma utsträckning anser sig äga problemet med att 

läroplanen ska implementeras utan de väntar på att någon annan ska ta det ansvaret.  

Tydligare	  språk	  

Att läroplanen och kursplanerna skulle bli tydligare och lättare att förstå var ett av skälen 

till att regeringen ansåg att dessa nya styrdokument behövdes (Regeringen, prop. 

2008/09:87, sid 7). Hur lärare uppfattar detta förtydligande var en aspekt som jag och mina 

informanter diskuterade under våra intervjutillfällen. Nedan redovisar jag hur mina 

informanter resonerat kring språket i läroplanen. 

Informant A hade förhoppningen att den nya läroplanen, Lgr 11, skulle var tydligare och 

mer lättförståelig. Vidare menar hon att hennes förhoppning inte uppfylldes till fullo, då 

den fortfarande innehåller många ord som läsaren måste ta ställning till vad de innebär. Hon 

säger att: ”Jo men faktiskt lite lättare. Här står: du kan förstå det centrala innehållet och 

uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo, i lättillgängliga texter. Sen så 

måste man ju förklara vad är lättillgängliga texter, och vad är det huvudsakliga innehållet? 

Så man slänger sig ju ändå med begrepp som inte är helt självklara, men man får ju jobba 

aktivt med eleverna. (…) Ja, det är svåra begrepp: … översiktligt några företeelser i olika 

sammanhang på områden där engelska används. Översiktligt, utförligt fylligt och 

nyanserat, så att, ja… Men det går ju att förklara för dem också, liksom förenkla, ge 

exempel. Ta upp elevexempel på olika nivåer och visa. Man får avidentifiera texterna och 

sedan visa dem och så där. 
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Informant A förklarar ovan hur hon förklarar och exemplifierar målen så att hennes elever 

ska förstå dess innebörd. Hon använder sig även av elevexempel för att eleverna ska få en 

bild av vad målformuleringarna innebär. För att hennes elever till fullo ska förstå innehållet 

i de olika målen använder sig Informant A av olika strategier för att förmedla 

styrdokumentens mening. Detta kan kopplas till vad Lipsky (2010) säger om att läraren 

skapar sig rutiner och arbetssätt för att hantera de situationer där den politiska styrningen 

inte ger närbyråkraten tillräckligt stöd i sitt arbete eller då antalet arbetsuppgifter blir för 

många. Jarl och Rönnberg (2010) beskriver att det är i mötet mellan lärare och elever eller 

lärare och föräldrar som politiken skapas. I detta fall är det lärarens, eller möjligen skolans, 

subjektiva tolkning av styrdokumenten som blir levande i mötet med eleverna.  

Informant D hade även hon förhoppningar om en tydlig läroplan och kursplaner i och med 

Lgr 11. Hon säger att hon inte alls tycker att läroplanen blivit tydligare, hon försöker att 

förmedla till sina elever vad det är som de ska uppnå i varje ämne men hon menar att 

begreppen som används är alldeles för öppna för tolkning, till exempel ställer hon sig 

frågan vad tillräcklig kunskap är och hon ska tolka detta. Hon tar upp ett exempel där hon 

förklarar att det i kursplanen för hennes ämnen står att eleven ”för till viss del 

diskussionerna framåt” och frågar sig vad det egentligen innebär. Hon menar att hennes 

uppfattning om vad ”en viss del” är tolkning som kan skilja sig från andra lärares.  

Informant C menar att det inte alls är lättare att förklara för elever och lärare vilka mål som 

ska uppnås i de olika ämnena. Språket som läroplanen är formulerad på passar inte alla och 

då krävs det att man som lärare tolkar och förklarar vad som står där. I jämförelse med Lpo 

94 anser hon dock att den blivit lite tydligare, det är inte samma ”flummighet” och hon 

upplever att det är färre begrepp i den nya läroplanen som hon måste tolka själv.  

”Det ska vara så tydligt så jag ska kunna säga till en förälder, målen finns på nätet, 

Skolverket, gå och titta. Så kan de titta själva, det ska ju inte vara någon sådan här 

lärarkosmosspråk som jag måste översätta till dig. Det är ju översättningen som blir luddig 

då.” Så här uttrycker sig Informant B i fråga om vikten av att läro- och kursplaner är 

tydliga. Hon menar att risken för missförstånd ligger i själva översättningen från det hon 

kallar ett ”lärarkosmosspråk” till ett språk som elever eller föräldrar förstår. Vidare 

förklarar hon att hon upplever det som att det blivit tydligare för föräldrar att förstå målen 

med undervisningen. Men samtidigt menar hon att det allt för ofta uppstår diskussioner och 
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i några fall konflikter med föräldrar som läst läroplanen och tolkat målen på ett helt annat 

sätt än skolan eller den enskilde läraren gjort.  

Det vore bra med ett enkelt språk i läroplanen, förklarar Informant B vidare. Hon menar att 

det inte bör läggas in en massa lärarspråk, eller ”didaktiskt dutt dutt dutt” som hon själv 

kallar det, i läroplanerna för att det då finns det en risk att inte föräldrar förstår innebörden 

av vad som står där. Hon menar att ett enklare språk också minskar de tillfällen som man 

måste tolka och översätta åt någon annan. Informant B fortsätter att diskutera kring hur 

målen nu är formulerade och säger att i Lgr 11 har mycket blivit så förenklat för att det nu 

är fokus på elevernas kunskaper. Då finns det en risk att det blir alldeles för ihopbakat. Det 

centrala innehållet upplever hon som ”mycket i en klump” men samtidigt något mindre 

”flummigt” än i Lpo 94 då det stod ”ska kunna något om…” Hon frågar sig vad det 

egentligen innebär att kunna något om och om det inte kan betyda olika för alla. Hon 

utvecklar sin tanke och säger att: ”Jag vet inte, man får ju kanske klona lärare i och för sig 

om det ska bli helt jämlikt.” Informant B uttrycker en viss ambivalens i frågan om språket 

är mer lättillgängligt och huruvida det är positivt om det är lättare att förstå. Hon upplever 

att läroplanen blivit tydligare men att det samtidigt uppstår meningsskiljaktigheter om hur 

texten faktiskt ska tolkas. Här är ett tydligt exempel på närbyråkratens speciella komplexa 

situation, i vilken de slits mellan de politiska styrdokumenten och vad som är bäst ur deras 

klienters, elevers, synpunkt. Jag tolkar det som att Informant B menar att det visst skulle 

vara bra med ett enkelt språk i läroplanstexterna men det samtidigt finns en risk att språket 

blir alltför förenklat.  

Samtliga informanter menar att det inte går att låta eleverna läsa målen direkt ur den 

samlade läroplanen, de menar att det är för mycket som eleverna måste tolka och ta 

ställning till. Detta var dock en av regeringens intentioner med den nya läroplanen, att 

målen skulle förtydligas och att språket skulle bli mer lättillgängligt. Informanterna är dock 

av den åsikten att det inte blivit lättare att förmedla målen till eleverna då de anser att de 

som lärare fortfarande måste göra tolkningar. Att göra språket lättare och mer tillgängligt i 

styrdokumenten var en av intentionerna som regeringen haft med den nya läroplanen. Visst 

känns språket mer uppdaterat, ordet skall har bytts ut mot ska till exempel. Jag upplever 

dock inte att lärarna anser att språket är för svårt formulerat utan svårigheten ligger istället i 

vilken innebörd som läggs i ett ord, en mening eller ett helt mål. Formuleringar som ”enkla 

texter” eller ”enkla resonemang”, vilka är exempel tagna från kursplanen i svenska i Lgr 11 
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(Skolverket, 2011, sid 227), är exempel på uttryck som troligtvis inte upplevs som svåra att 

förstå men som samtidigt innebär utrymme för tolkning.  

Lärarnas	  friutrymme	  

Lärarnas eget friutrymme är något som informanterna har mycket tankar kring. Deras 

åsikter skiljer sig mellan varandra men det finns även tendenser av ambivalens hos de 

enskilda lärarna.  

Informant D säger att hon upplever att friutrymmet minskat och att det är något positivt. 

Hon menar att det centrala innehållet som presenteras för varje ämne i kursplanerna skapar 

ett mindre friutrymme för den enskilde läraren och att det i sin tur torde leda till en högre 

likvärdighet mellan landets skolor. Utifrån vad Informant D säger om lärarnas minskade 

friutrymme kan man tänka sig att det lutar mer åt lärarnas möjligheter att själva välja 

innehåll i sin undervisning. I teorin om närbyråkrater talar Lipsky (2010) om friutrymme i 

ett något större sammanhang, inte bara lärarna har valmöjligheter i själva undervisningen 

utan även i fråga om hur de tolkar läroplanen, hur de organiserar sitt arbete och hur de 

använder sin professionella kunskap i sitt praktiska arbete. Friutrymmet är det som gör att 

lärare, precis som andra arbetsgrupper inom sociala yrken, kan ta hänsyn till individuella 

skillnader hos dem de möter i sitt yrke. Utan friutrymmet skulle det inte finnas utrymme för 

att vissa situationer kräver mer tid och uppmärksamhet än andra.  

Då informant C talar om hur hon upplever att hennes friutrymme förändrats efter införandet 

av Lgr 11 gör hon en koppling mellan friutrymme och kreativitet. Hon drar slutsatsen att 

hennes kreativitet minskat avsevärt och att den största orsaken till detta är att hon fått 

många fler arbetsuppgifter vid sidan av sin undervisning än vad hon hade tidigare. I detta 

fall avser Informant C bland annat nya rutiner för planering av undervisning, ett nytt 

intranät och en ny typ av uppföljningssystem. Möjligtvis kan man se dessa nya 

arbetsuppgifter som en indirekt följd av Lgr 11 då, även om kraven på uppföljning ökat i 

Lgr 11, så är utformningen av dessa uppgifter troligtvis av mer lokal karaktär än direkt 

kopplade till Lgr 11. Informant C upplever det hur som helst som att de ökade 

arbetsuppgifterna och hennes minskade möjligheter till att vara kreativ har en direkt 

koppling till att det införts en ny läroplan. Kopplingen mellan friutrymme och kreativitet 

gör även Informant B. Hon menar att det inte kan vara gynnsamt för verksamheten och för 

eleverna att lärarna spenderar sin tid med administrativa uppgifter istället för att vara 
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kreativa och utforma undervisning som elever kommer att uppleva som meningsfull. Hon 

betonar att läraryrket är ett kreativt yrke och att det måste finnas tid och rum för lärare att få 

vara just kreativa.  

Informant A upplever att hennes friutrymme är relativt oförändrat. Hon menar att det är 

styrdokumenten som ska styra hennes arbete och det har inte förändrats. Man kan dock se i 

hennes tidigare resonemang om målen i Lgr 11 och hur tydliga de är att hon upplever att det 

fortfarande finns ett visst tolkningsutrymme. Därav kan man fundera kring hur styrande 

läroplanen faktiskt är i hennes dagliga arbete och hur stort hennes friutrymme är. 

Närbyråkratens friutrymme existerar mellan de politiska intentionerna och hur det faktiska 

arbetet praktiskt bedrivs och de förutsättningar som finns för arbetet. 

Samtidigt som Informant B menar att lärarnas kreativitet inte får ta den plats som hon anser 

att den bör så säger hon ”…jag kan känna så här, men säg bara vad vi ska göra. Om det nu 

står så här ska lära sig att förstå vad ett adjektiv är och kunna använda det, mmm, men då 

har jag ändå min frihet liksom. Nu ska vi titta i den här texten, så den kreativa friheten 

försvinner inte tänker jag. Men säg bara vad ni vill att jag ska göra liksom. Det kommer ju 

ändå vara ungefär detsamma.” Hon menar vidare att de är av betydelse att man inom 

skolorna förhåller sig kreativa till Lgr 11 och inte låta administrativa uppgifter döda 

kreativiteten.  

I ovanstående uttalande uppstår en paradox. Samtidigt som lärarna vill värna om sitt 

friutrymme vill de även ha tydligare och mer lättförståeliga styrdokument. Det finns även 

en paradox i att politikerna menar att det är av betydelse att lärare får behålla sitt 

friutrymme samtidigt som den nya samlade läroplanen pekar åt en mer statlig styrning än 

den förra, vilket jag tagit upp att Nordin (2010) pekar på i sin artikel. I detta utrymme av 

ambivalens kan vi förstå varför lärarens arbete blir komplext och varför implementering i 

sådana typer av organisationer blir svåra. Lärare har att förhålla sig till både de nationella 

styrdokumenten men även till vad som sker i deras praktiska arbete. Då Lpo 94 infördes 

betonades lärarnas professionella status, lärarna bedömdes ha kunskaper om verksamheten 

som ingen annan hade. Lärarnas friutrymme gavs utrymme och de hade det lokala ansvaret 

för att utveckla skolan (Regeringen, prop. 2008/09:87). Under de senaste årtionden har, 

som jag tidigare tagit upp, resultaten sjunkit i svenska skolan och skolan har därmed 

ifrågasatts. Indirekt kan det ses som ett ifrågasättande av lärarnas professionella kunskap. 
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Att det uppstår en paradox mellan att vilja värna om sitt friutrymme och samtidigt 

efterfråga tydligare styrning tolkar jag som ett svar på detta ifrågasättande. 

Tydligare	  mål	  

Att målen skulle bli tydligare var en framträdande intention i regerings förslag om ny 

läroplan. I jämförelse med den förra läroplanen så upplever Informant C att Lgr 11 är 

svårare att lära sig. Hon förklarar att hennes arbete är mycket mer styrt idag än det var 

tidigare i fråga om mål. Hon säger att: ”… det är mycket mer strukturerat nu och det kanske 

inte passar alla. Det passar egentligen inte mig heller men… Det kanske är bra som är så 

ostrukturerad att jag får öva mig i det här sättet att jobba.” 

Informant A förklarar att hon, å ena sidan, betraktar det centrala innehållet i Lgr 11 som 

jämförbart med mål att sträva mot i Lpo 94. Hon förklarar sedan att den största skillnaden 

mellan de två styrdokumenten är att det förut var mål att sträva mot och att det nu handlar 

vad eleverna ska kunna, vad de ska uppnå. Hon säger: ”Ja, men det är ju tydligare, det 

tycker jag för, ja det ger ju mer utrymme för tolkning om man har strävansmål, mål man 

strävar mot. Men då i och för sig, om man sätter dem lite högre än du ska kunna så får man 

å andra sidan bättre kvalitet på elevernas arbeten.”  

Ovanstående stycken pekar på att målen kan ses ur fler synvinklar. Informant C talar om 

målens utformning utifrån att de påverkar hennes arbetsuppgifter och hennes friutrymme 

som lärare. Informant A betraktar istället målens formuleringar utifrån deras språkliga 

betydelse för undervisningens kvalitet. Här får vi ett exempel som visar på det 

tolkningsutrymme som finns inom läroplanen. Hur lärare tolkar och förstår de politiska 

dokumenten och deras påverkan på deras arbete kan skilja sig åt.  

Informant B upplever att målen är lite tydligare formulerade i Lgr 11 jämfört med Lpo 94, 

att det i den senaste läroplanen handlar om vad eleverna ska kunna. Vidare menar 

Informant B att det är bra att målen blivit tydligare i och med Lgr 11 men att det stora 

problemet för hennes del uppstår i själva skolan. Hon förklarar att hon ser Lgr 11 som ett 

förtydligande från staten men att det på skolorna föds nya arbetsuppgifter som gör att texten 

måste tolkas och diskuteras. Ett exempel som hon tar upp är att de ska göra lokala 

pedagogiska planeringar till varje tema eller område som de arbetar med och detta likställer 
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hon med att göra lokala kursplaner, att det i detta arbete inte blivit någon direkt förändring 

från Lpo 94.  

Att Lgr 11 har inneburit ett förtydligande upplever både Informant A, B och C medan 

Informant D inte fick det förtydligande som hon hoppats på. Informant A förklarar att den 

nya läroplanen tillsammans med de bedömningsmatriser de använder på skolan har 

inneburit en förbättring då både lärare, föräldrar och elever vet vad som förväntas av 

undervisningen. Det Informant B och Informant C invänder mot är just alla de extra 

uppgifter som de upplever har kommit i samband med den nya läroplanen. Att Lgr 11 

skulle vara en direktkanal till henne som lärare är något som Informant B önskat. Hon 

beskriver sin önskan så här: ”Jag tycker att det är skönt med en sådan här direktkanal: 

Lgr11, här är målet, här är det vi gör. Inte så här, Lgr11, ner i en tolkning, ner i en LPP, 

ner i det… (…) Inga vägkorsningar, tack.”  

Att kunskapskraven pekar på ett tydligare innehåll i själva undervisningen tror Informant B 

är ett sätt att försöka säkerställa likvärdighet genom att samtliga skolor faktiskt läser om 

samma saker. Samtidigt tror hon att det kan skapa en oro att kunskapskraven är så specifika 

i fråga om innehåll. Även informant C resonerar kring det mer specificerade innehållet och 

att det skapar en ny stress i arbetet för att hon ska hinna med allt som står beskrivet 

samtidigt som hon inte vill ge avkall på vissa lektionsupplägg som hon vet att eleverna ser 

fram emot. Som exempel tar hon upp en lektion som hon varje år håller inom 

bildundervisningen i årskurs 6. Det är en sminklektion och hon vet att eleverna ser fram 

emot just denna lektion redan innan de börjat sjätte årskursen. Hon menar att hon 

egentligen inte funnit något stöd för detta i Lgr 11 men hon vill samtidigt inte ta bort denna 

lektion från sin planering. Avslutningsvis menar hon att eleverna i alla fall blandar färg och 

det ingår ju ändå i ämnet. Falkner (1997, sid 98) skriver angående lärarens friutrymme att 

det inte uppstår ”någon egentligen konfrontation med de utbildningspolitiska initiativen…” 

då lärarna väljer hur de ska arbeta. Hon menar att de antingen kan finna stöd för sitt 

tankesätt i styrdokumenten eller att de sanktionerar sitt avsteg från styrdokumenten i de fall 

som de inte finner stöd. Hon menar att detta friutrymme kan ”… skapa något av ett vakuum 

mellan den politiska arenan och skolans lärare”(Ibid, sid 98) 

Implementeringsproblemet går att betrakta ur ett demokratiperspektiv. I det inledande 

stycket i Lgr 11 står: ”Skolväsendet vilar på demokratisk grund. (…) Utbildningen ska 
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förmedla och förankra respekt för (…) de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på.” (Skolverket, 2011, sid 7) Ovanstående är ett par exempel 

på hur demokrati lyfts fram i läroplanen. Skolan ska inte bara fostra demokratiska 

medborgare utan den ska även vara en del av den demokrati som den verkar inom samt 

upprätthålla de demokratiska värderingar som samhället bygger på.  Tolkat utifrån vad 

Sannerstedt (2003) säger om implementeringsproblemet ur ett demokratiperspektiv kan 

skolan betraktas som att den inte lyckas uppfylla sina demokratiska uppgifter. Genom 

skolans komplexitet kan inte politiska intentioner implementeras så som beslutsfattarna 

bestämt så kan man indirekt mena att skolan inte uppfyller medborgarnas önskan om hur 

skolan ska fungera. Dock måste problematiken med implementeringar ses som ett större 

problem än att det finns en utbredd ovilja mot att fungera som en demokratisk organisation. 

Problemet med implementering uppstår i komplexiteten i skolans organisation samt hur 

närbyråkraterna slits mellan att följa statliga direktiv och att samtidigt försöka anpassa sitt 

arbete efter de enskilda fall som de möter. 
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Sammanfattning	  och	  slutsats	  

Jag frågade mig inledningsvis vilka huvudsakliga intentioner regeringen kunde ses ha med 

en ny läroplan. Detta presenterar jag i början av min resultat- och analysdel. I regeringens 

förslag framgår att de bland annat önskar en läroplan med mål som är kända av alla lärare, 

att målen blir tydligare och att målformuleringarna blir tydligare. Utöver regeringens 

intentioner med en ny läroplan vill jag försöka förstå hur de fyra lärare jag intervjuat 

upplever den nya läroplanen i relation till de ovanstående intentionerna. Mina informanter 

diskuterar hur implementeringsarbetet sett ut på deras respektive skolor, hur de uppfattar 

den nya läroplanen i fråga om målens och språkets tydlighet. Informanterna talar även om 

hur de uppfattar sitt friutrymme i förhållande till den nya läroplanen. Utifrån svaren kan 

man ana en viss ambivalens hos informanterna, bland annat då Informant B talar om vikten 

av lärarens kreativa friutrymme samtidigt som hon efterfrågar tydligare styrning genom 

skolpolitiska dokument. Genom resultatdelen framgår det att skolan är en komplex 

organisation och att lärares arbete är komplext. Lärare befinner sig mellan politiska 

intentioner och det praktiska arbetet, de är närbyråkrater.   

Informanternas syn på Lgr 11 kan inte sägas överensstämma med de intentioner som 

regeringen haft med den samma. Lärarnas egna önskemål med den nya läroplanen 

överensstämmer ofta med de intentioner regeringen haft, till exempel då informanterna 

uttrycker önskan om att språket och målen skulle bli tydligare och lättare att förstå. De hade 

förväntningar på att dessa delar skulle förtydligas men det är inte samtliga som upplever att 

detta faktiskt har skett. Kanske kan de skillnader mellan vad regeringen vill med dessa 

förändringar och hur lärare uppfattar dem, vara beroende av tidsaspekten. Den nya 

läroplanen har endast varit i bruk under ett år och, som Isberg (1996, sid 15) skriver så är 

skolan en komplex verksamhet och med utgångspunkt i detta kan man möjligen förvänta 

sig att stora förändringar tar lång tid. I detta finns dock en viss motsägelse då lärare 

förväntas arbeta enligt gällande styrdokument från och med att de införs.  

Utifrån vad som presenteras i teoridelen och vad mina informanter berättar om sina 

upplevelser drar jag slutsatsen att det är en problematisk process att förändra en så stor 

organisation som skolan är. Även om informanterna själva delar regeringens intentioner 

och har önskemål om att skolan förändras på det sätt som politikerna föreslår så är det inte 

alltid möjligt, i ljuset av närbyråkratteorin, att praktiskt genomföra. Lärarna befinner sig 
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inom en komplex verksamhet där deras uppfattningar å ena sidan kan sägas stödja de 

politiska intentionerna medan de å andra sidan kan ifrågasätta resultatet av intentionerna. 

Ett exempel som tas upp i resultattexten är då Informant B menar att det har skett ett 

förtydligande i och med införandet av Lgr 11 för att sedan ifrågasätta om det blivit någon 

egentlig skillnad då hon anser att hon fortfarande måste göra en massa tolkningar.  

Slutsatsen jag kan dra utifrån denna uppsats är att lärarna uttrycker en vilja att arbeta efter 

läroplanen men att det inte alltid är praktiskt möjligt. Mina informanter uppfyller ett av 

Sannerstedts (1988) villkor för gott impelementeringsarbete. De uttrycker dock att de inte 

fått tillräckligt med stöd eller tid till att arbeta med Lgr 11 inför implementeringen, vilket 

innebär att villkoret om resurser inte verkar uppfyllt. Det tredje villkoret var att lärarna 

måste känna till intentionerna med beslutet som ska implementeras. Detta villkor skulle 

kunna kopplas till det förra, genom ett större initialt implementeringsarbete skulle lärarnas 

förståelse för intentionerna med Lgr 11 stärkas ytterligare. Även om dessa tre villkor skulle 

ha uppfyllts är skolans organisation och lärarnas arbete alltför komplext för att man ska 

kunna förvänta sig att statliga styrdokument fullt ska kunna implementeras. Detta förklaras 

med hjälp av Lipskys (2010) teori om närbyråkrater. Det finns ett friutrymme som inte går 

att kringgå och som uppstår på grund av att individer inom denna typ av organisationer 

arbetar med människor. Däremot skulle man kunna förvänta sig att implementeringsarbetet 

kan nå längre och vara mer effektivt om dessa tre villkor uppfylls. 

Huruvida resultaten i svensk grundskola kommer att förbättras i framtiden kan jag inte sia 

om även om jag självklart har en sådan förhoppning. Om framtida resultat, vare sig 

förbättrade eller ej, går att koppla till gällande läroplan är en komplex fråga då det är 

mycket som påverkar skolans verksamhet. Det vore intressant att framtiden undersöka vilka 

kopplingar mellan de nya styrdokumenten och skolans resultat som går att utläsa. Efter 

detta arbete har jag fått en insikt i hur komplext lärares arbete är och att deras expertis på 

området är av betydelse. Många har åsikter om skolan, om resultat i skolan, om lärares 

arbete men i slutändan är det är lärarna och eleverna som är kärnan i skolans verksamhet 

oberoende av vilka externa aktörer som söker att påverka skolan i den ena eller andra 

riktningen.  

För framtida studier vore det intressant att studera hur lärare reflekterar och förhåller sig till 

det nya betygssystem som infördes samtidigt som den nya läroplanen och kursplanerna 
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infördes. Jag tror att detta skulle vara intressant att undersöka då samtliga av mina 

informanter berörde ämnet och samtliga hade åsikter om det, vissa mer positiva medan 

vissa mer negativa. Kanske mer specifikt hur de ser på den sänkta betygsåldern och hur 

detta påverkar deras undervisning och arbete.  
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Bilaga-‐	  Intervjuguide	  

Inledande frågor: 

• Hur länge har du arbetat inom skolan?  

• Vilken utbildning har du gått? 

• Vilka åldrar undervisar du? 

Stöd i intervjusamtalet: 

• Förväntningar på den nya läroplanen. 

• Upplevda skillnader mellan Lpo 94 och Lgr 11. 

• Det lokala implementeringsarbetet. 

• Läroplanen som stöd i undervisningsplanering. 

• Mål i läroplanen. Upplevd skillnad eller förändring. 

• Friutrymme. 

• Lokala tolkningar med Lpo 94. 

• Skillnad i målformulering.  

• Målens tydlighet för elever och föräldrar. 

 

 


