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1.Inledning och forskningsproblemet 

 

Forskningsproblemet som jag vill undersöka handlar om att kartlägga vilken styrande effekt 

läroplanen har på lärares yrkesutövande. Lärare började under 1990-talet nämnas som 

”professionella” av staten i utbildningspolitiska texter. Det anses att lärarna har en central roll i 

svenska skolans utveckling när det gäller kvalitet och i och med detta krävdes större ansvar av 

lärarna i sitt arbete men gav även mer frihet (Mathiasson, 2012, s. 53). ”Lärarna lyfter Sverige” var 

en kampanj som ägde rum på slutet av 1990-talet var som ett svar på de nya samhälleliga visionerna 

om att skolan och utbildningssystemet  nu skulle konkurrera med andra länder. Mål som att bli 

Europas bästa skola sattes upp med en tanke om att lärarna skulle leda vägen för att nå målet. All 

framgång berodde på hur lärarna agerade i sin profession. Kunskap och lärande är viktiga begrepp i 

ett informations och kunskapssamhälle. Lärarnas roll var väldigt central och viktig i detta samhälle 

och ansågs vara särskilt viktig i själva samhällsutvecklingen. Lärarna fick i och med detta mer frihet 

och utrymme i sin yrkesroll men dock med nya mer oklara och vaga krav och mål (Mathiasson, 

2012,s 54-56). Utbildningspolitiken idag har fortsatt i den marknadiserade riktningen, ett exempel på 

detta är det ökade antalet friskolor. Centrala begrepp i dagens skolpolitik anses vara kvalitet, 

utvärdering, framgång vilket styrker den marknadsorienterade bilden av skolan idag men även 

lärande och skolutveckling är centrala begrepp. Lärarlegitimationer är ett sätt för att kontrollera 

kvaliteten i lärarnas arbete och för att lärarna ska veta vilka krav som ingår i deras arbete. 

Professionalisering är något som handlar om professionens självständighet och kontroll över yrket 

och dess tillhörande kunskap men detta är inte något som läggs mycket vikt vid när det kommer till 

professionalisering av lärare. Nya sätt att styra lärare avlöser varandra med utvärderingar, 

bedömningar, reformer och jämförelser och begrepp som måluppfyllelse och resultat är centrala 

(Mathiasson, 2012, s. 57-59). 

Steinberg debatterar i ”Befria lärarna- en debattbok om pedagogik och politik” om vilken roll skolorna 

i Sverige ska ha, vad lärarnas uppdrag egentligen är samt om politikens roll i skolan. Steinberg menar 

att svenska skolan är ett politiskt projekt p.g.a sättet lärandet i skolan är organiserat på. Människors 

värderingar blir påverkade av undervisningen. Boken lyfter intressanta resonemang kring debatten som 

pågår angående svensk skola gällande att uppnå bättre resultat. Frågan som kan ställas är då vad menas 

med bättre resultat? Om detta är ökade kunskaper kan detta direkt kontras med en fråga om vad som 

menas med kunskaper och hur det går att bevisa att ”rätt” och tillräckliga kunskaper har blivit 

uppnådda? (Steinberg, 2017, s. 11-13)  Förutom detta viktiga resonemang lyfter Steinberg att det i 

debatten måste finnas en förståelse för skolans roll i relation till andra politikområden som den 
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ekonomiska politiken, bostadspolitiken, familjepolitiken samt demokratibegreppet. Skolan är en bland 

många platser för lärande men bör ej tolkas som att den står för sig själv i politiken eller 

samhällsutvecklingen. Skolan har en reformtät historia och politikerna har höga ambitioner när de 

upprättar nya reformer och läroplaner, allt för att förbättra skolans resultat. Högre lärarlöner, fler 

anställningar och andra projekt finns det ekonomi för att upprätta och därför menar Steinberg att 

problemet inte handlar om ekonomi på frågan om varför inte alla skolreformer har hjälpt. Vilja och tid 

kan inte heller bedömas vara problemet eftersom personalen på skolorna aldrig har varit så mycket i 

skolan som de är just nu. Problemet handlar istället om politikernas överambitioner där riktlinjer byts 

ut, ändras och fattas nya beslut om under nästan varje mandatperiod. En osäkerhet och en stor mängd 

förändringar leder till att tilliten till lärarnas profession har minskat (Steinberg, 2017, s. 17-18). 

2011 antogs den senaste och nuvarande läroplanen Lgr11, att förnya läroplanen var nödvändigt då den 

tidigare Lpo94 ansågs vara för luddig och innehålla för många mål. Förhoppningar fanns från 

regeringen håll om att den nya läroplanen skulle vara mer strukturerad och innehålla tydligare mål för 

både lärare och elever. Betygsättningen och bedömningen ska sträva efter att bli mer likvärdig och 

jämlik nationellt och därför stärks den nationella styrningen (SVT, 2010). Lärarna är närbyråkrater och 

är de som ska genomföra implementeringen av den nya läroplanen. I och med att lärare är närbyråkrater 

och att de har handlingsutrymme finns det risk för att de inte alltid följer den policyn och de 

styrdokument som finns. Så kallade ”coping strategier” leder till att lärarna skapar egen policy istället 

för att följa den officiella och därför är forskningsproblemet som jag vill undersöka om Lgr11 har 

någon styrande effekt (Lipsky, 2010).  

En nyexaminerad lärare i Luleå har efter en kort tids arbete i yrket sagt upp sig p.g.a att arbetsbördan 

och stressen blev för svår och påfrestande. Hon menar att det inte fanns någon tillgång till att ha en 

mentor som hon har rätt till som nyexaminerad. Hon tar även upp avsaknad av en tydlig 

arbetsbeskrivning samt att det är så många olika uppgifter en lärare ska utföra att det är omöjligt att 

räcka till. Att skolan borde få mer resurser i form av exempelvis lärarassistenter eller stödlärare för att 

kunna jobba med de sociala bitarna är något som skulle underlätta. Som lärare vill man ägna sig åt 

undervisningen i stor del men i nuvarande situation är det konfliktlösning, vara i kontakt med 

socialförvaltningen och rastvakta som tar upp en stor del av arbetet anger läraren. Hon tror att fler 

lärare kommer att hoppa av och menar att mycket ansvar läggs på lärare istället för på föräldrar (NSD, 

2019). 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare påverkas av de riktlinjer och styrdokument som 

de har att följa vilket är läroplanen. Det som uppsatsen vill undersöka är vilken styrande effekt 

läroplanen har i lärares yrkesutövande. Undersökningen kommer att rikta in sig på och avgränsas 

mot grundskolan med Lgr11 som styrdokument. 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen undersöker specifikt sambandet mellan Lgr11 och lärares yrkesutövande. Undersökningen 

avgränsas till att undersöka två grundskolor eftersom tid och utrymme inte räcker till för att 

undersöka fler grundskolor i en C-uppsats. Meningen med denna undersökning är att få en insyn i 

om de professionella lärarna upplever läroplanens påverkan i deras yrkesutövning. 

1.3 Lgr11 

2011 infördes en ny läroplan då 1994 års läroplan ansågs vara för luddig och innehålla för många 

mål (SVT, 2010). Läroplanen är det styrdokument som kontrollerar lärares undervisning och 

utbildningen som ska ges i grundskolan. Läroplanen innehåller en beskrivning av den värdegrund 

som gäller i grundskolan, de mål och riktlinjer som ska följas samt synen på kunskap. Målen som ska 

nås är uppsatta i läroplanen men hur varje lärare ska göra skrivs inte i detalj. Läroplanen innehåller 

även kursplaner i alla ämnen för grundskolan där varje ämne har ett eget syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav. Syftet anger att inom varje ämne finns det långsiktiga mål och utifrån dessa finns det 

ämneskunskaper som ska betygssättas. Undervisningen som lärarna ska planera och genomföra utgår 

ifrån syftet och målen i ämnet. Centralt innehålls delen i varje ämne innehåller punkter med 

kunskapsområden samt centralt ämnesinnehåll. I planeringen av undervisningen kan det läggas olika 

mycket utrymme och det kan även läggas till annat innehåll av lärarna beroende på intressen och 

behov hos eleverna. Punkterna på kunskapsområden kan kombineras och detta väljer läraren eller i 

samråd med eleverna. I kunskapskraven finns det beskrivet vilka kunskaper som fordras uppnås av 

eleverna för godtagbara kunskaper i åk 1-3 samt betygssteg för åk 6 och 9. Att tolka dessa 

kunskapskrav var för sig rekommenderas inte utan lärare bör tolka dessa i relation till syfte, den egna 

undervisningen och det centrala innehållet (Skolverket, 2018).  Beslutsfattares intentioner med 

läroplanen och hur den kommer till verklighet i klassrummen stämmer inte alltid överens med 

varandra. Från beslutsfattarna behövs det finnas en insikt och förståelse för hur situationen i skolan 

ser ut i samband med att lärare ska tolka läroplanen och sedan undervisa. Något som har en stor 

betydelse när en reform inom skola ska genomföras är lärarna och deras kunnighet inom området 

samt deras erfarenhet av undervisning. För att en reform ska lyckas genomföras på ett framgångsrikt 
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sätt är förutsättningarna att lärarna förstår kan och vill följa reformen, exempelvis läroplanen. 

Eftersom att lärarna är de som ska verkställa besluten och reformerna måste de förstå meningen och 

innebörden av dem. Detta kan ibland betyda att lärarna inte besitter den kunskap som krävs för att 

genomföra en ny läroplan eftersom att denna kräver att lärarna skapar nya sätt att undervisa på samt 

utvidgar sina kunskaper. I och med detta kan lärarna behöva hjälp och stöd för att kunna förstå och 

tolka läroplanen. Om lärarna inte förstår reformen eller en ny version av läroplanen kan den 

önskvärda förändringen och meningen med beslutet utebliva (Berg, 2014, s. 22-25). 

Att kunna genomföra ett beslut, reform eller att kunna undervisa enligt läroplanen handlar om vilka 

resurser och praktiska faktorer som existerar. Tid, krav från föräldrar, den lokala arbetsplanen samt 

elevernas behov är alla bidragande till lärares förmåga att kunna genomföra undervisningen i 

enlighet med de beslut som tas från beslutsfattare och med läroplanen. Skolkultur är en annan faktor 

som påverkar lärarna i deras undervisning och tolkning av läroplanen. Skolkultur handlar om de 

ramverk och koder som finns på varje skola. Att börja arbeta på en skola som nyexaminerad lärare 

med koder och ramverk från lärarutbildningen kan vara en utmaning då skolan har egna koder och 

ramverk som läraren ska arbeta efter (Berg, 2014, s. 22-25). 

Viljan att genomföra reformer och arbeta efter läroplaner är den tredje förutsättningen för att en 

reform eller en ny läroplan ska lyckas implementeras. Det är sällan det tas hänsyn till lärares vilja 

och det finns undersökningar som pekar på att lärare anser att en del reformer  är mindre lämpliga. 

Lärare och beslutsfattare har olika syn och erfarenheter på många saker och lärare besitter 

erfarenheter om vad som fungerar och vad som inte gör det i klassrummen och i undervisningen. 

Andra förutsättningar och förändringar förutom den huvudsakliga reformen har i vissa fall behövts 

göras för att kunna lyckas genomföra och implementera en ny reform och detta har sällan tagits 

hänsyn till. När lärarna inte känner sig helt bekväma och övertygade om att reformen är något 

meningsfullt och gynnsamt är det troligt att de är emot reformen och inte jobbar för att den ska 

genomföras. Erfarenheter från tidigare reformer och läroplaner påverkar lärares undervisning samt 

hur många år läraren har arbetat inom yrket. Det finns forskning som visar på att den första 

läroplanen som en lärare börjar arbeta efter, de första åren i yrket är den som sedan i resten av tiden i 

yrket kommer att spela störst roll och ha mest påverkan i lärarens undervisning och arbete (Berg, 

2014, s. 22-25). Detta hänger ihop med att erfarenhet i yrket, strategier och redskap för att klara av 

arbetet skapas under de första åren i yrket som lärare. Om den nya reformen eller läroplanen 

överensstämmer med lärarens inställning och erfarenheter är det sannolikt att läraren kommer att 

implementera och praktiskt utföra denna i klassrummen i sin undervisning. Lärares erfarenheter och 
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inställning till vad som fungerar och deras syn på undervisning spelar stor roll i deras vilja att 

genomföra nya reformer och läroplaner (Berg, 2014, s. 22-25). 

1.4 Tidigare forskning 

Läroplanen är produkten och utfallet ur och från den nationella skolpolitiken. Som ovan nämnt är 

läroplanen det styrdokument som finns till hand för lärare i deras yrke men läroplanen anses inte var 

det enda som påverkar den praktiska verksamheten på skolorna. Läroplanen får sin verkliga mening 

och betydelse när den sätts i sammanhanget i relationen mellan lärare och organisation samt föräldrar 

och elever. Detta kan visas på genom ett exempel. I Lpo94, läroplanen som fanns och var gällande 

innan Lgr11 finns formuleringar som direkt har överförts till Lgr11. Formuleringen handlar om att 

skolan ska vara neutral och lyder: ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn 

till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 

åskådningen”. I meningen som kommer i direkt anslutning till detta lyder: ” Alla som verkar i skolan 

ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd 

från det som strider mot dem”. Mellan dessa två formuleringar och meningar förekommer det en 

motsägelse och konflikt. Den första formuleringen anger klart och tydligt att (lärare) och skolan ska 

vara neutrala och inte ta ställning i olika frågor samtidigt som den andra formuleringen  anger att det 

är precis detta (lärare) och skolan ska göra. Detta är ett exempel som är värt att lyfta fram för att 

försöka förstå aspekten om att formuleringar i läroplanen är otydliga, oklara och motstridiga. Dessa 

formuleringar gör att läroplanen får sin mening beroende på sammanhang, andra formuleringar i 

läroplanen, lärarens egna föreställningar och tankar, den lokala skolans situation och inriktning samt 

elevers och föräldrars åsikter och önskemål. Existensen av formuleringar som motsäger varandra och 

värdekonflikterna som uppstår i läroplanen gör att det inte är helt okomplicerat för lärare att ta 

ställning till vilket värde som är att föredra framför det andra (Pierre, 2018, s. 175-176).  

I en byråkratisk modell som är gällande i styrsystemet av skolan förväntas lärare följa det regelverks 

som kommer från de ansvariga på en högre nivå. Att den byråkratiska modellen fortfarande är 

gällande visas genom att det i läroplanen står vad lärare ska göra samt att det i kursplanerna anges 

innehållet i de olika ämnena. Besluten som lärarna tar ska vara baserade på skolans styrdokument 

som är den mest centrala delen för lärarna i den politiska styrningen (Pierre, 2018, s. 163-164). 

Siciliano (2015) har undersökt hur offentliga lärares nätverk för att få råd påverkar deras prestation. I 

sin studie har Siciliano med en studie som visar på att 62 % av nyexaminerade lärare inte känner sig 

tillräckligt förberedda för att undervisa i ett klassrum, 66 % kan inte behålla disciplin i klassrummen 

eller möta studenternas olika behov. Detta är inte bara ett problem bland nyexaminerade lärare, 
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erfarna lärare anger att de känner en osäkerhet för det första gällande pågående reformer i offentliga 

skolor, för det andra angående uppkomsten av nutidens sociala problem bland studenterna 

exempelvis mobbing och för det tredje angående komplexa förändringar i nya läroplaner och nya 

betygskriterier. Slutsatserna i artikeln är att lärare arbetar i sociala sammanhang och de står inte som 

enskilda individer när det handlar om offentliga problem. I artikeln påpekas att det är en mindre 

studie som genomförts och att det är viktigt att vara medveten om detta när resultatet ska tolkas. Det 

kan dock påvisas att nätverksbaserade åtgärder hade stor påverkan på lärares prestationer. Resultaten 

från studien visar på att nätverkande som leder till ömsesidigt lärande och kunskapsdelning formar 

närbyråkraternas prestation (Siciliano, 2015). 

Parding tar upp ett problem som kan finnas i relationen mellan lärare och läroplan. Förhållandet 

mellan lärare och det fysiska styrdokumentet är opersonligt och därför kan handlingsutrymme 

frigöras. Uppföljning som sker i form av nationella tester för eleverna i olika ämnen stämmer inte 

alltid överens med verkligheten. Kontrollen kan alltså vara svår att genomföra när lärare har en 

opersonlig relation till styrdokumentet som är gällande i deras yrke (Parding, 2007, s. 100). Lärarna 

kan inte avvika från att följa läroplanen utan de är bundna till att följa dess innehåll och som 

dokument men detta är svårt att kontrollera ovanifrån och därför uppstår diskretion. En sak som är 

tydlig är att läroplanen tolkas olika och att detta märks i verkligheten i klassrummen. Därför kan det 

sägas att lärare inte har någon formell makt över läroplanen, de kan inte ändra eller frångå den men i 

och med att de kan tolka läroplanen subjektivt innehar dem diskretion och handlingsutrymme. Att 

följa läroplanen är ett krav men lärarna upplever det inte som ett krav vilket kan leda till att de lärare 

som inte vill jobba aktivt med läroplanen inte gör det heller (Parding, 2007, s, 111). 

I Lars Trummers och Viktor Bekkers (2014) undersökning om hur handlingsutrymmet påverkar 

närbyråkraterna när implementeringen sker försöker de ta reda på i vilken utsträckning 

handlingsutrymmet påverkar närbyråkraternas vilja att genomföra och implementera policy. De 

kommer fram till att handlingsutrymmet påverkar viljan att implementera policyn. 

Handlingsutrymmet gör det möjligt för närbyråkraten att ge en individuell anpassning till ”kunderna” 

(elever, brukare, medborgare, m.m.) i de beslut som fattas. När besluten ska fattas måste 

närbyråkrater anpassa sig till specifika situationer och kundernas behov. Det kan vara positivt för 

kunderna att närbyråkraten har ett visst handlingsutrymme för att kunna situationsanpassa, bemöta 

önskemål och behov i beslut som tas gentemot kunderna. Detta leder vidare till att närbyråkraternas 

vilja att genomföra policy ökar. När närbyråkraterna upplever att deras arbete är betydelsefullt och 

får en mening för kunderna påverkar detta positivt viljan att genomföra policyn. Närbyråkraterna vill 

i sitt arbete göra skillnad för deras kunders liv och därför värderas handlingsutrymmet högt. Detta 
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kan sammanfattas på så sätt att handlingsutrymmet som närbyråkraterna besitter är något positivt då 

detta minskar motsättningar gällande policy och istället ökar viljan att implementera den. Det kan 

även anses vara en legitimitetsfaktor i den politiska genomförandeprocessen då kundernas 

(medborgarnas) behov och situationer tas i beaktning och besluten kan anpassas efter dessa 

(Trummers & Bekkers, 2014). 

Sevä (2015, s.38-39) har undersökt närbyråkratens roll och studerat de faktorer som påverkar och 

kan förklara deras agerande och tillvägagångssätt för att fatta beslut. Sevä kommer fram till att det 

finns ett samband mellan närbyråkraternas förståelse av policyn och hur de sedan agerar och fattar 

beslut. När och om policyn är oklar, motsägelsefull och osammanhängande är det sannolikt att 

motstånd att genomföra policyn bland närbyråkraterna ökar och implementeringsprocessen försvåras. 

Att det finns ett samband mellan implementeringsresurser och närbyråkraternas beslutsfattande är 

också något som visas på i Seväs avhandling.  Med implementeringsresurser menas det i 

avhandlingen den tillgång närbyråkraterna har till konsultering om de uppfattar policyn som 

svårbegriplig. Om det inte finns tillgång till rådfrågning och till att få en tydligare förklaring för att 

öka förståelsen för närbyråkraterna finns det risk för att policyn inte uppnås och fyller sitt syfte. De 

närbyråkrater som kan fråga en statlig byrå och få en klarhet och tydlighet vad gäller aktuell policy 

är mer villig att implementera den. Närbyråkraternas åsikter och inställningar påverkar också viljan 

att implementera policy. För att implementeringen av en policy ska lyckas måste närbyråkraterna 

värderingar gå i linje med de bakomliggande politiska värderingarna som ligger till grund för policyn 

(Sevä, 2015, s.38-39). Detta är något som senare utvecklas vidare i teoridelen. 
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2.Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Lipsky och street-level bureaucrats 

En teoretisk utgångspunkt för denna undersökning är Lipskys teori om närbyråkrater och deras 

handlingsutrymme. Lipskys teori bygger på att det är närbyråkraterna som genomför den verkliga 

policyn. Närbyråkraternas förmåga att tolka regler och politik är helt avgörande och i och med detta 

har handlingsutrymme. Lipsky menar att på grund av att förslag, mål och regler inte alltid är tydliga 

och distinkta behövs ett relativt stort handlingsutrymme för exempelvis lärare, socialarbetare och 

poliser för att tolka och implementera policy i verkligheten. Språket som målsättningar eller regler är 

utformade på är inte alltid tydligt heller och detta skapar utrymme för att samma mål tolkas på flera 

olika sätt av närbyråkraterna där de tar stöd av sin proffessionalitet men på ett sätt som passar 

närbyråkraten själv. En annan sak som är central i denna teori är att närbyråkraterna är dem som är 

närmast medborgarna i implementeringskedjan och det är närbyråkraterna som möter medborgarna 

och därför har de mest kunskap om vad som verkligen kan fungera och det som är näst intill omöjligt 

att genomföra. Det är också när kontakten med medborgarna/klienterna sker som närbyråkraterna 

måste använda sin proffessionella kunskap  och erfarenhet som de besitter till skillnad från 

lagstiftaren exempelvis. Eftersom att det är människor/klienter som närbyråkraterna har att göra med 

kan det inte finnas en exakt mall som passar in på alla medborgare/klienter eftersom de beter sig och 

behöver olika. I och med detta har närbyråkraten ett uppenbart handlingsutrymme om än kopplat till 

den enskilde medborgaren/klienten (Taylor & Kelly, 2006).   

Närbyråkraternas arbete och beslutsfattande kännetecknas av att tid och information/resurser många 

gånger är begränsade. Pålitlig information kan vara svår att få tag på och vara krävande att kunna få 

tag på. Incidenter som inträffar och det faktum att det i möten med människor kan uppstå saker som 

inte går att förutse tvingar det närbyråkrater till att fatta beslut utan att hinna inhämta mer 

information. Resursbristen som till stor del handlar om relationen och mötet mellan arbetare och 

kund samt tid. Hög arbetsbelastning leder till att det är omöjligt för närbyråkraterna att i sitt arbete 

till fullo kunna utföra alla uppdrag som ingår i deras arbete. För lärare innebär detta att fyllda 

klassrum med stora klasser sett till antal leder till att det är svårt att hinna med att ge varje enskild 

elev den uppmärksamhet som är önskvärd. Istället måste lärare i första hand försöka hålla en generell 

ordning i klassrummen. Att planera och förbereda lektioner samt annat pappersarbete tar tid av lärare 

vilket gör att det blir mindre tid över som kan ägnas åt eleverna (Lipsky, 2010, s. 29-31).  

För att kunna bevaka och kontrollera närbyråkraternas arbete finns det uppsatta mål som 

närbyråkraterna ska sträva efter att uppfylla. Dessa mål är ofta otydliga och kan stå i konflikt med 
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varandra. Målen kan vara omöjliga att uppnå och vara utformade på det sätt som strider mot hur 

verkligheten ser ut (Lipsky, 2010,s. 33).  

Som ovan nämnt finns dilemman och komplexitet i en närbyråkrats arbete. Bristande tid och 

resurser, variationen av fall, otydliga mål, hög arbetsbelastning samt påtryckning både från 

medborgare och organisation där individuella bedömningar ställs mot en effektiv organisation är 

delar av närbyråkraters arbete. För att klara av och bemästra dessa komplexa utmaningar skapar 

närbyråkrater hanteringsstrategier i sitt arbete. För det första omvandlar och korrigerar 

närbyråkraterna målen så att de ska bli begripliga och kunna utföras i verkligheten. För det andra 

anpassar de arbetet med klienterna så att även det stämmer överens med det som är rimligt i 

verkligheten och frångår vissa ideala servicemodeller. Allt detta görs för att klara arbetsbelastningen. 

Det finns en annan lösning och det är att säga upp sig och sluta jobba. Unga lärare slutar för att 

arbetet inte alls var som de hade tänkt sig och för att de inte kan undervisa på det sätt som de själva 

önskar och har utbildat sig för, arbetsbelastningen och utmaningarna gör yrket omöjligt (Lipsky, 

2010, s.140-143).  

Lipsky slår fast att lärare som närbyråkrat har handlingsutrymme och i och med detta kan påverka 

sitt arbete därför händer det ibland att lärare skapar egen policy istället för att följa den policy som 

finns. Att överordnade inte heller har möjlighet att kontrollera lärarna till fullo och vad som händer i 

klassrummen är även det en bidragande faktor till lärarnas frihet. Detta utvecklas vidare i nästa 

avsnitt där Lennart Lundquist teori om förstå, kunna, vilja som förklaring till lärares agerande. Detta 

har lett fram till den övergripande och första frågeställningen som lyder: På vilket sätt påverkar 

Lgr11 lärarna i deras arbete? 

2.2 Förstå, kunna och vilja 

Lennart Lundquist har studerat den offentliga förvaltningen och dess komplexitet och i och med detta 

undersökt den politiska styrningen. Vidare fokuseras den politiska styrningen på förvaltningsstyrning 

vilket innebär styrningen som politiker i regering och riksdag utövar mot förvaltningen. Tanken med 

detta är att det är politikerna som beslutar vad som ska göras, fattar de övergripande besluten och 

sätter upp mål för verksamheter. Genom att förvaltningscheferna sedan påverkar de underordnade är 

nästa steg i styrningen och styrningen och den utformning av samhället som politikerna beslutar om 

är tänkt att gå från politikernivå till förvaltningskontoren i en sammanhängande, rak och fullständig 

styrningskedja. Inriktningen på politiken ska genom styrningen vara konstant och oföränderlig 

genom styrningskedjan. Det politikerna beslutar om ska sedan implementeras av kontoren och 

byråkrater. Går det till på detta smidiga sätt utan konflikter och friktion i praktiken och verkligheten? 
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Otydliga mål och riktlinjer måste först tolkas av förvaltningen och dess byråkrater för att sedan 

kunna implementera och tillämpa i verkligheten som är komplex och varierande. I och med detta 

antas politiken genom styrningskedjan inte kunna vara helt oföränderlig och det som politikerna 

beslutat om, har omtolkats och anpassats för att kunna implementeras av närbyråkraterna i 

verkligheten (Lundquist, 1992, s. 69-72). Eftersom denna studie inriktar sig mot närbyråkraterna är 

det dessa som vidare kommer att läggas fokus på i styrningskedjan. Förstår, kan och vill, är tre 

egenskaper som är viktigt att studera hos närbyråkraterna som är avgörande för om styrningen lyckas 

eller inte. När närbyråkraterna fattar beslut i sina arbeten påverkas dem av styrning (exempelvis, 

lagtexter, läroplaner m.m) men de påverkas även av huruvida de förstår, kan och vill. Egenskapen 

förstå handlar om hur närbyråkraten förstår och begriper innehållet av politiken och styrningen. Det 

handlar även om huruvida det är tydligt för näbyråkraten vad som förväntas av honom eller henne 

samt om närbyråkraterna är kapabla till att kunna tolka och förstå det styrningsdokument som finns i 

aktuell sektor. Om en närbyråkrat inte förstår politiken så behövs information och förklaring så att 

närbyråkraterna förstår vilket vidareutbildning skulle kunna erbjuda. Styrande bör anordna så att 

närbyråkraterna genom utbildning sedan kan förstå och på så sätt råda bot på problemet. Därav är 

den andra frågeställningen som ska besvaras i denna undersökning: Hur upplever lärare att de 

påverkas och styrs av Lgr11:s innehåll, anser dem att den är tydlig eller otydligt formulerad?  

Den andra egenskapen som är kan handlar om hur närbyråkraterna klarar av att implementera den 

politik och styrning som är gällande. Detta handlar om huruvida närbyråkraterna har de resurser som  

krävs för att kunna och vara kapabel till att implementera och verkställa politiken  som exempelvis 

kunskap, pengar och hjälpmedel. Ifall närbyråkraten inte kan genomföra implementeringen kan det 

vara nödvändigt för den som styr att tilldela mer resurser för att det ska kunna vara möjligt att 

verkställa politiken för närbyråkraterna. Frågeställning nummer tre är därför: Hur upplever lärarna 

tillgången till resurserna som finns för att arbeta i linje med Lgr11, är de tillräckliga eller 

otillräckliga ? 

Den tredje egenskapen som är vill handlar om närbyråkratens vilja att genomföra och verkställa 

politiken. Av olika skäl kan politiken strida mot närbyråkratens vilja och anses vara olämplig vilket 

kan leda till en ovillighet att implementera och verkställa den. När en närbyråkrat inte vill 

implementera den styrning och politik som politikerna har beslutat om är situationen inte helt 

oproblematiskt. Politikerna kan då behöva utöva makt och inflytande över byråkraterna men detta är 

inte alltid möjligt då det kan finnas giltiga skäl och legitima anledningar till varför byråkraten har 

motsatt sig implementeringen. Detta leder fram till den fjärde frågeställningen som är:  Hur påverkar 

grundskollärares egen vilja och inställning implementeringen av Lgr11 i grundskollärares 
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yrkesutövande? (Lundquist, 1992, s. 75-76). 

 

2.3 Analysmodell  

Förstår Kan  Vill 

Formulering Resurser Egen inställning till Lgr11 

Hjälp till förståelse Förutsättningar Prioritering 

   

 

Med utgångspunkt i Lundquist teori har denna analysmodell utformats och den innefattar kriterier 

som är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Analys modellen ska förstås på följande sätt: 

förstår, kan och vill är de bedömningsgrunder som det utgås ifrån i analysen av det insamlade 

materialet. Med förstår menas det hur Lgr11 är formulerad för att lärarna ska förstå den och vilken 

hjälp det finns att tillgå för att kunna förstå Lgr11 om det finns lärare som tycker att de inte förstår 

den. Kan handlar om de resurserna och förutsättningarna som finns för att lärare ska kunna 

implementera Lgr11, tid, klasstorlek och utbildning är exempel på resurser. Att vilja handlar om 

lärarnas egen inställning och motivation till att implementera Lgr11 samt om hur Lgr11 prioriteras 

bland andra dokument. 
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3. Metod 

3.1 Metod och material 

Samtalsintervjuer är en metod som används för att undersöka och ta reda på hur ett fenomen är 

utformat och gestaltat. Metoden lämpar sig att användas i fall där syftet är att ta reda på något om 

människors livsvärld och hur människor förhåller sig till ett fenomen. Intervjupersonernas upplevda 

värld och förståelse är det forskaren är ute efter att studera. Samtalsintervjuer kan även synliggöra 

det som är ”osynligt” och det som tas för givet (Esaiasson et al, 2017, s. 261-262). 

Informantundersökningar fokuserar på att det är intervjupersonernas svar som ger en bild av hur 

verkligheten är gällande en viss situation. Det handlar om vad intervjupersonerna berättar och om 

deras upplevelse om vad som faktiskt har hänt eller hur det fungerar inom ett visst yrke. (Esaiasson 

et al, 2017, s. 235). Informanterna kan bidra med olika saker för att forskaren ska kunna få ihop 

helheten. Det är informanternas svar och berättelser som är informationen och källorna i en 

informantundersökning. Efter att första intervjun är genomförd kan det vara på så sätt att nya frågor 

har uppkommit vilka kan ställas i kommande intervjuer. Det bör därför påpekas att det inte är 

nödvändigt att ställa exakt samma frågor till alla informanter utan hålla intervjumodellen flexibel. 

(Esaiasson et al, 2017, s 236). För att genomföra intervjuerna ska en intervjuguide konstrueras där 

innehåll och form är viktiga delar. Innehållet i en intervjuguide ska kopplas ihop med 

problemställningen som finns i undersökningen samtidigt som intervjuguiden ska vara utformad på 

ett sådant sätt att samtalet hålls levande och dynamiskt. Frågorna ska vara begripliga och lätta att 

förstå så att ingen vidare förklaring behövs. Det önskvärda i en intervju är att frågorna hålls korta 

men genererar långa svar från respondenten. Vad och hur frågor är något som rekommenderas och 

varför frågor är något som kan undvikas eller användas i mindre utsträckning för att det kan skapa 

läxförhörskänslor. En intervju börjas på bästa sätt med ett antal uppvärmningsfrågor för att komma 

igång, skapa stämning och etablera kontakt. Sedan ställs de tematiska frågorna som är öppna frågor 

där respondenten får berätta om sin historia eller upplevelse. Forskaren eller personen som intervjuar 

ska i detta läge försöka vara så neutral som möjligt för att påverka respondenten minimalt. 

Uppföljningsfrågor ställs för att utveckla respondentens svar ytterligare och kan var frågor som ber 

respondenten ge exempel eller utveckla sitt resonemang. Om det är något som inte tagits upp hittills 

kan forskaren ställa direkta frågor om just det som ännu är obesvarat och behövs i undersökningen. 

Tolkande frågor kan användas för att kontrollera så att man som forskare har förstått och uppfattat 

svaret rätt. Dessa kan med fördel ställas i slutet av en intervju för att vara säker på att inte påverka 

respondentens tankar och tolkning. (Esaiasson et al, 2017,s. 273-275).  
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3.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på lärarnas (respondenternas) arbetsplats, detta var enklast för dem och det 

påverkade inte deras arbetstid med att ta sig till någon annan utvald plats. Det fanns gott om avskilda 

utrymmen så som klassrum och grupprum där intervjuerna kunde genomföras ostört. För att 

genomföra intervjuerna användes en intervjuguide, som finns bifogat som bilaga, denna användes 

som grund för intervjuerna men följdfrågor till viktiga saker som dök upp kunde inflikas och det 

rådde även en flexibilitet i ordningsföljden av frågorna, detta för att anpassa frågorna efter svaren 

som kom under intervjuernas gång. Respondenterna svarade fritt på frågorna vilket gjorde att det var 

svårt att hinna få ner allt material genom anteckningar och därför användes ljudupptagning. Snarast 

efter varje intervju transkriberades materialet för att även ha det i textform. Den intervjumodell (se 

bilaga 1) som har använts har haft begreppen i analysmodellen (se ovan) som utgångspunkt. Detta 

för att kunna fånga begreppen empiriskt. Under begreppet förstår finns förutsättningarna formulering 

och hjälp till förståelse, detta fångas empiriskt i fråga 12-14 i intervjumodellen. Begreppet kan som 

handlar om resurser och förutsättningar är kopplade till fråga 14-18 för att kunna fånga dessa 

empiriskt. Egen inställning till läroplanen och prioritering är förutsättningarna som finns under 

begreppet vill, dessa fångas empiriskt genom fråga 19- 24 i intervjumodellen (bilaga 1). 

3.3 Etiska aspekter 

Etiska aspekter måste tas i åtanke och beaktning när en studie ska genomföras med samtalsintervjuer 

som metod. Det finns ett absolut krav, informerat samtycke, som handlar om att intervjupersonerna 

ska förstå och tydligt veta att de är en del av och ingår i en vetenskaplig studie/undersökning. En 

intervjuperson kan alltid säga nej till att delta och även säga nej i efterhand då intervjuerna 

genomförts vilket en forskare eller undersökningsperson måste respektera. För att öka chansen att 

nejsägare ställer upp finns det vissa taktiska moment som kan vara användbara. Ett exempel på detta 

är att låta intervjupersonerna få läsa de citat och det ihopsamlade materialet som ska användas i 

undersökningen. Detta medför att intervjupersonerna kan läsa och kontrollera att det som sagts i 

intervjun stämmer överens med det som faktiskt ska användas samt att intervjupersonen därigenom 

kan godkänna forskarens sammanställning och svarstolkning. Anonymitet är en annan sak som kan 

öka chansen att nejsägare ställer upp i undersökningen men detta kan vara svårt att lova och 

garantera beroende på vad det är som ska undersökas (Esaiasson et al, 2017, s. 266-267).  

3.4 Urval 

För att välja ut två skolor där intervjuerna ska genomföras valde jag först att välja ut två skolor inom 

Luleå kommun då det inte finns tid eller resurser för att jämföra två skolor i två olika kommuner. På 
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Luleå kommuns hemsida finns en kort beskrivning om varje skola och där finns även en tjänst som 

kan erbjuda en jämförelse av två skolor. Jag läste om skolorna som fanns i Luleå kommun och valde 

till sist ut två olika skolor som hade olika profiler och geografisk hemvist för att genomföra mina 

intervjuer på. Valet baserades på att jag ville försöka hitta skolor som hade olika profiler samt olika 

geografisk placering i kommunen.  

3.5 Metoddiskussion 

Metoden som jag har valt har både för och nackdelar. Fördelarna är flexibiliteten i att kunna ställa 

följdfrågor och ändra ordningen på frågorna, att kunna situationsanpassa frågorna så att både en 

bredd och ett djup kan nås i det insamlade materialet. Nackdelarna är att det har varit svårt att få 

lärare att ställa upp och eftersom att studien bygger på lärares information och utlåtanden hänger det 

på att få lärare att ställa upp på att bli intervjuade. Jag har intervjuat fyra lärare vilket är ganska få 

men jag anser ändå att det är en passande metod till min studie. Detta p.g.a att lärare berättade fritt 

hur de upplevde påverkan av läroplanen och frågorna som ställdes genererade svaren som behövdes 

för att kunna besvara frågeställningarna och syftet i studien. Metodvalet har givit en fördjupande 

förståelse av läroplanens påverkan på lärare. För att få ett bredare och ett mer generaliserbart resultat 

skulle metoden intervjuer kunna kombineras med en enkät som skulle kunna nå hela Luleå kommuns 

lärare. Ett annat alternativ hade kunnat vara att göra en större studie där fler lärare hade kunnat 

intervjuas.  
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4. Empiri 

För att besvara frågeställningarna har det genomförts fyra intervjuer med två lärare på en av skolorna 

och två lärare på den andra skolan. Lärarna arbetar i åk 1-6 och den intervjuguide som användes 

finns som bilaga. De empiriska resultaten analyseras med hjälp av den teori som finns som 

utgångspunkt.  

 

4.1 Lgr11:s påverkan på lärare 

Den första övergripande frågeställningen som ska besvaras är: På vilket sätt påverkar Lgr11 lärarna i 

deras arbete? Denna frågeställning handlar om och huruvida lärarna upplever att de är påverkade av 

läroplanen. I och med handlingsutrymmet som lärarna besitter som närbyråkrater kan lärarna skapa 

en egen policy istället för att följa den som finns, alternativt följa de delar som passar dem.  

I Intervjuerna med lärarna ansåg alla att de var påverkade av läroplanen Lgr11, det som skiljde sig 

mellan lärarnas svar var bredden och på vad ,vilka delar och i hur stor utsträckning de var påverkade 

av läroplanen. Vissa ansåg att enstaka delar av läroplanen påverkade dem i sitt arbete. De flesta var 

överens om att läroplanens övergripande mål och syften hade påverkan på deras arbete. På frågan om 

läraren upplever någon påverkan av läroplanen i yrket svarar lärare 1 så här: 

 

” Nej, det kan jag inte säga, jag kollar ej dagligen.” (Intervju 1) 

men fortsätter: 

 

” De övergripande målen och riktlinjerna är jag jättepåverkad av. Här ser jag exempelvis att skolan 

ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära sig utgör en 

grund för skolans verksamhet. Det är sådana ord som påverkar mig definitiv, för då känner jag att 

hittar jag mitt uppdrag så det påverkar mig, positivt. Men jag har ju inte haft någon sexa än så när jag 

kommer till sexan- jag ska följa den här klassen till åk 6- så kommer jag att behöva läroplanen 

mycket mer då jag ska sätta betyg och nu i vår när man ska börja ge omdömen då kommer den vara 

till hjälp men då är den ju ganska svår och då kan jag tänka mig att den påverkar mig genom att man 

blir frustrerad för att det är jättesvårt att hitta vad exakt det är som eleven ska uppnå, är det det här, 

eller det här eller det här? Den ändrar bara ord.” (Intervju 1) 

Lärare 2 svarar så här på samma fråga: 

 

” Det är klart att jag är påverkad, jag läser den ju flera gånger. Lpo94 är jag upplärd med och då 

gjorde man ju planeringarna utifrån läroplanen dock gör jag inte det efter Lgr11 eftersom jag tycker 
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att det är samma sak som 94:an. Om jag har en mattebok som är skriven med Lgr11 då är det ju så att 

jag kan matte, jag kan pedagogiskt lära ut matematik, jag behöver inget stöd i det, det är ju mer när 

jag bedömer och lägger in vad som är nästa steg, vad behöver eleverna utveckla för att nå lite bättre, 

då kan jag kanske snegla lite gran på läroplanens bedömningsdel men inte är det mycket.” (Intervju 

2) 

Lärare 2 lägger sedan till att: 

 

” Jag tror att det inte går att lära ut något i matematiken  utan att göra de sakerna som står i 

läroplanen, det går inte, för allt finns där.” (Intervju 2) 

 

Detta visar på att läroplanen påverkar lärarna i deras arbete men det visar också på att lärarna 

upplever sig olika påverkade av olika saker och delar av läroplanen. Lärare 1 och 2 är överens om att 

när det gäller bedömningen, när omdömen och betyg ska sättas använder de läroplanen där lärare 1 

anser att läroplanen i och med detta kan vara till stor hjälp men anger också att en viss frustration kan 

komma att uppstå i och med läroplanens formulering. Lärare 2 anger att det i princip inte skiljer sig 

mycket åt mellan Lpo94 och Lgr11 och att det för hens del inte behövs något stöd från läroplanen i 

undervisningen samtidigt som hen menar att allt som ska läras ut finns i läroplanen. Precis som lärare 

1 nämner lärare 2 att bedömningsdelen används om än lite men ändå till viss del i och med elevernas 

utveckling. Lärare 3 har en lite annan syn på saken så hen anser att läroplanen är levande hela tiden 

och att syftet är viktigt och väldigt gällande i undervisningen. 

 

”…de här målen och de här momenten som ska göras för själva grunden finns ju i läroplanen, syftet 

med varför vi ska jobba med olika saker och de områden som finns.” (Intervju 3). Lärare 4 är inne på 

samma tanke och ser läroplanen som något självklart att utgå ifrån: 

 

” Ja det är jag, det är den som jag ska jobba utifrån, det vore konstigt om jag inte är det. Det är klart 

att om man har jobbat några år blir man mer trygg så behöver man inte gå och kolla i den inför varje 

område jag ska planera. Men det är ju något som man använder och jobbar med dagligen. Jag ser det 

som en positiv påverkan det är ju ett stöd.” (Intervju 4) 

4.2 Förstår lärarna läroplanen 

Att lärarna måste förstå läroplanen är en förutsättning för att de ska kunna arbeta i linje mot den i sitt 

arbete och kunna implementera den. Frågeställning nummer två handlar om detta och den lyder: Hur 

upplever lärare att de påverkas och styrs av Lgr11:s innehåll, anser dem att den är tydlig eller 
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otydligt formulerad? Lärare 1 menar att läroplanen är luddig i formuleringar och att det lämnas en 

del till läraren att tolka samtidigt som den inte är svår att förstå men svår när det kommer till att 

använda sig av bedömningsdelen. 

 

” Det spontana ordet är luddig, man kan tolka på väldigt många sätt men det är ju också styrkan i 

den, du kan hitta mycket här.” (Intervju 1) 

Detta anger lärare 1 och fortsätter: 

 

” Samtidigt som jag säger att den är luddig så är den väldigt allomfattande och det är väl egentligen 

inga motsatser. Den glömmer inte någonting. Man märker att man har jobbat mycket med att få med 

allting. Den är inte svår att förstå på något sätt förutom betygsbedömning, den är inte svår att förstå 

men svår att använda sig av, tycker jag som inte har satt betyg.” (Intervju 1) 

Lärare 2 har en lite annan bild som anser att Lgr11 är tydlig men nästan för tydlig så att den blir svår 

att förstå.  

”Generellt tycker och tror jag att den är tydlig men problemet är att den är övertydlig i vissa saker så 

att den inte blir fattningsbar. Man vet att man har gjort något för jobbigt när det måste till massa 

matriser för att lärare inte förstår.” (Intervju 2) 

”Tanken var att det skulle bli tydligare men problemet var ju att man gjorde så övergripliga saker, du 

kan ju virka in vad som helst där under men du känner ändå inte att du vet om du har uppnått målen. 

Det är ingen som vet, måste jag göra något mer för att uppnå målen?” (Intervju 2) 

Detta svarar lärare 2 på frågan hur hen upplever att läroplanen är formulerad. Lärare 2 upplever att 

Lgr11 är för bred och inte nog specifik vilket gör att det inte är tydligt för läraren när målen är 

uppnådda. Lärare 3 anger att när Lgr11 skulle implementeras behövdes det mycket tid till att sätta sig 

in i den för att verkligen förstå. På skolan arbetades det gemensamt med att förstå läroplanen och då 

var kollegor var till stor hjälp för att kunna ha en diskussion och kunna resonera och samtala om 

tolkning. Lärare 3 och 4 tycker att Lgr11 är tydligt formulerad och absolut tydligare än tidigare 

läroplaner då formuleringen bör har blivit ska. Lärare 4 anger att hen tycker att Lgr11 är tydligare än 

Lpo94 men att det fortfarande är en tolkningsfråga: 

 

” Sedan är det väl vissa saker som är svårt, just bedömningar, det är inte alls lätt alltid med vad allt 

betyder, allting är en tolkningsfråga även om man har jobbat mycket med den och diskuterat med 
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kollegor och rektorer och gått utbildningar som skolverket har hållit. Men den är inte så pass tydlig 

att man som personer gör exakt 100 %  samma bedömning i och med att vi är olika.” (Intervju 4) 

4.3 Kan lärarna genomföra Lgr11 

Detta avsnitt handlar om resurserna och de praktiska möjligheterna som lärare har för att kunna 

genomföra Lgr11. Tid, ekonomi, personal, material, klasstorlek och vidareutbildning är tänkbara 

resurser och medel som spelar roll i en lärares arbetssituation. Den tredje frågeställningen-  Hur 

upplever lärarna tillgången till resurserna som finns för att arbeta i linje med Lgr11, är de tillräckliga 

eller otillräckliga ?- ska besvaras här. Lärare 1 anser att klasstorleken som den är i nuvarande 

situation är lämplig men påpekar också att den hade kunnat vara mindre. 

 

”Klasstorleken är alldeles lagom. Eller det kunde gärna få vara färre” (Intervju 1) 

Lärare 1 fortsätter: 

 

” Det som gör att man inte hinner är t.ex. att man har många elever med diagnoser i samma klass 

som gör att man inte hinner med alla, det skulle alltid kunna vara mindre klasser men jag förstår ju 

att 19 inte är en jättestor klass utan ganska liten jämfört med 25.” (Intervju 1) 

Detta håller lärare 2  och 3 med om.  

 

” Den här klassen jag har nu är perfekt, jag har 18 stycken och det är helt underbart och som 

matematiker vill jag inte ha fler.” (Intervju 2) 

På frågan om resurserna som finns tillgängliga för att kunna arbeta i linje med Lgr11 svarar lärare 1 

så här: 

 

” Alltså om skolan har de resurserna som behövs; Nej, till exempel digitaliseringen, den kom väldigt 

fort men skolan har inte hängt med, vi har väldigt få datorer som vi delar på allihop som man får 

boka långt i förväg. Så nej men det är väl bara det jag kan tänka mig... Men för att följa läroplanen så 

skulle man behöva hinna med alla elever och det kan man inte göra om man inte har mer 

specialpedagoger och tid. Verkligheten är ju en annan.”(Intervju 1) 

Svaret indikerar på att resurserna är otillräckliga. Material och ekonomi saknas i form av exempelvis 

för få datorer. Tid och mer personal i form av specialpedagoger är något annat som saknas för att 

kunna arbeta i linje med Lgr11 och hinna med alla elever. Lärare 2 håller med men anser även att 

kommunen har ett ansvar i frågan. 
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” Det finns inte resurser i Luleå kommun.” (Intervju 2) 

Lärare 2 fortsätter med att beskriva de resurser som hen saknar i sitt arbete: 

 

” Hade man pengar så hade det varit perfekt för då hade vi möjligheter till att ha särpedagoger, det är 

de bästa resurserna som vi har. Det bästa skulle vara att ha en avdelning med särpedagoger på varje 

skola. Jag saknar gamla hederliga speciallärare, jag saknar framförallt särpedagoger i klasserna om vi 

ska ha en inkluderande skola så måste vi ha särpedagoger, minst 1 på 100 elever. Särpedagoger kan 

hjälpa till på ett fantastiskt sätt men det kostar jättemycket pengar. Men det är inte bara personer, det 

är it, hur skolorna fungerar med om man lämnar in något som ska lagas så ska det gå fort då kan det 

inte ta ett år. Lärare går förbi att det inte finns resurser så man plockar saker hemifrån för att gå 

vidare i vår undervisning.” (Intervju 2) 

Lärare 3 har en mer optimistisk syn och tycker att det är ganska ok när det gäller de resurser som 

finns tillgängliga. Lärare 4 anger precis som lärare 1 och 2 att resurserna är otillräckliga men kopplar 

detta mot att eleverna är de som blir drabbade: 

 

” Om man tänker kring det om att det finns saker som barnen har rätt till, de ska lära sig, det är mål 

de ska uppnå, vi ska utbilda dom och även ha den sociala biten och det etiska.. så tycker jag att det 

finns för lite resurser, med fler resurser- inte nödvändigtvis lärare- skulle det underlätta för eleverna.” 

(Intervju 4) 

Lärare 4 svarar att det är socialpedagoger men även fritidspedagoger som jobbar med den sociala 

biten och kamratskap som saknas i första hand. 

 

4.4 Vill lärare genomföra Lgr11 

För att implementeringen av Lgr11 ska vara optimal ska lärarnas egna värderingar överensstämma 

med läroplanens. De tillfrågade lärarna fick frågan om vad de tyckte om läroplanens mål och 

värderingar och de svarar så här: 

 

” Jättebra, fantastiskt! Värderingarna håller jag med om till fullo. Väldigt bra grejer och jag önskar 

att alla lärare läste och följde men det är inte så lätt i verkligheten som det står men det är ju en 

skyldighet att jag inte kränker någon, att jag inte diskriminerar någon oavsett vad jag tycker privat 

osv. Jag önskar att alla lärare följer dem för då får vi väldigt bra människor.” (Intervju 1) 

Lärare 1 anger att läroplanens mål och värderingar stämmer överens med de egna målen och  
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värderingarna som hen har som lärare: 

 

” Ja, det är väl därför jag är nöjd.”(Intervju 1) 

Lärare 2, 3 och 4 instämmer helt med lärare 1.  En annan sak som lärarna är eniga kring gäller att de 

innehar en professionell roll och är tjänstemän och därför måste de agera utifrån den position de har 

och även om det skulle finnas något i läroplanen som strider mot de egna värderingarna som lärarna 

har så ska läroplanens värderingar vara gällande och gå före eventuella andra egna värderingar. Detta 

anses vara något som betonas som viktigt av lärarna.  

 

” Jag tycker att det här är en professionell roll, om jag skulle ha andra egna värderingar, det får jag ju 

inte visa på mitt jobb. Jag måste ju följa de lagar och bestämmelser som finns. Det är bara att gilla 

läget helt enkelt.” (Intervju 3)  

Lärare 1 lyfter något intressant och viktigt: 

 

” Skolans styrdokument följer läroplanen och därför går de hand i hand men jag kan tänka mig att det 

finns skolor där man har en egen agenda men här är det inte så. Och i de fallen då blir det ett 

dilemma eftersom man som lärare blir klämd mellan två olika dokument.” (Intervju 1) 

Här anges att skolan har dokument som exempelvis handlingsplaner och liknande men att dessa på 

denna skola följer läroplanen. Dock finns det en tro på att detta inte är fallet på alla skolor vilket 

leder till att precis som lärare 1 anger hamnar lärarna i kläm mellan två olika dokument. Skolans 

egna koder och kultur är något som påverkar lärarna och handlingsutrymmet som närbyråkrat blir 

tydligt då kontrollen av en lärare i ett klassrum saknas. Lärare 1: 

 

” Skolans koder påverkar och de regler som finns och gamla invanda mönster men samtidigt är det ju 

inte riktigt bra då det inte alltid är bra saker och därför borde Lgr11 gå över det. Men det varje lärare 

gör i sitt klassrum det kan ju ingen styra.” (Intervju 1) 

Lärare 4:  

 

” Ja det är klart, när jag jobbade på en skola tidigare hade vi en profil som skulle genomsyra hela 

verksamheten och det är samma på den här skolan. Skulle jag exempelvis inte tycka om att vara 

utomhus så skulle jag nog aldrig söka mig till ett jobb där jag visste att här är vi ute flera dagar i 

veckan och då måste man anpassa sin undervisning till det, läroplanen ska jag ju givetvis följa men 

där kommer friheten in i det hela och om jag kan ha undervisningen utomhus så funkar det lika bra 

som att vi sitter inne i klassrummet.” 
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5. Diskussion 

Resultatet av intervjuerna har sammanställts med hjälp av Lundquist teori och det är det resultat som 

ska sammanställas och diskuteras i detta avsnitt. För att veta vad jag ska leta efter i intervjumaterialet 

har jag använt och haft analysmodellen som hjälp. 

Förstår Kan  Vill 

Formulering Resurser Egen inställning till Lgr11 

Hjälp till förståelse Förutsättningar Prioritering 

   

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka är vilken styrande effekt läroplanen har i lärares 

yrkesutövande. Uppsatsen ställer fyra frågeställningar som ska besvaras genom intervjuer med lärare 

och Lennart Lundquist teori om förstår, kan och vill.  

På vilket sätt påverkar Lgr11 lärarna i deras arbete? 

Detta är mycket varierande, en del av lärarna anser att de inte är särskilt påverkade alls av läroplanen 

utan följer antingen tidigare läroplan eller arbetar mer efter erfarenhet och endast använder vissa 

delar från Lgr11 som exempelvis vid bedömning och betygssättning. Andra lärare anger att i 

läroplanen finns själva syftet med undervisningen, att läroplanen är levande hela tiden och att man 

bör hålla sig till det som finns i läroplanen. Om läroplanen har någon styrande effekt på lärarna 

verkar vara olika på olika skolor och beroende på vilken lärare du frågar.  

 

Hur upplever lärare att de påverkas och styrs av Lgr11:s innehåll, anser dem att den är tydlig eller 

otydligt formulerad? 

Utifrån resultatet i studien kan slutsatsen dras att det inte finns en gemensam syn och upplevelse på 

Lgr11:s formulering. Det anges både att Lgr11 är tydlig och nästan övertydlig och betydligt tydligare 

än tidigare läroplaner men samtidigt att den är luddig och lämnar mycket till lärarna att tolka. I de 

fall där läroplanen inte anses vara tydlig kan frågan då ställas hur de ska kunna implementera något 

som de inte förstår. När alla lärare nämner att det är mycket tolkning resulterar detta i en variation i 

implementeringen. Variationen kan vara från skola till skola men bör även kunna vara från lärare till 

lärare. 
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Hur upplever lärarna tillgången till resurserna som finns för att arbeta i linje med Lgr11, är de 

tillräckliga eller otillräckliga ? 

På denna fråga visar resultatet att alla lärare önskar och anser att det behövs fler vuxna i skolan. 

Detta är den största bristen på resurser men det saknas även andra materiella saker så som datorer. I 

och med att resurser saknas och är otillräckliga finns det en svårighet för lärarna att kunna genomföra 

Lgr11:s innehåll. 

Hur påverkar grundskollärares egen vilja och inställning implementeringen av Lgr11 i 

grundskollärares yrkesutövande?  

Alla tillfrågade lärares egna värderingar går i linje med och överensstämmer med Lgr11:s vilket då 

kan antas gynna implementeringen. Lärarna är överens om att de är professionella tjänstemän som 

ska prioritera läroplanen över eventuella andra egna värderingar och är också medvetna att trots 

andra styrdokument så är läroplanen central och kan ej väljas bort. Några direkta motsatser gällande 

läroplanens mål och värderingar verkar inte finnas bland de lärare som intervjuades och därför dras 

slutsatsen att detta kriterium är uppfyllt.  

Avslutningsvis kan det konstateras att ett av de tre kriterierna som Lundquist anger som nödvändiga 

för att lyckad implementering är uppnått. Viljan hos lärarna och avsaknaden av direkta motsättningar 

mot läroplanens mål och värderingar verkar finnas  Förståelsen och att kunna genomföra och arbeta i 

linje med Lgr11 är de kriterierna där det finns brister. Bristande förståelse kan påvisas genom att 

formuleringen inte anses vara nog tydlig alternativt för tydlig så att det blir svårt att förstå vad som 

verkligen menas. Att lärarna behöver tolka olika saker innebär även det att det inte finns en klar 

utstakad linje eller sätt som lärarna måste agera efter utan vissa saker ska de tolka som den 

närbyråkrat de är. Kriteriet kan som i denna studie testade om det fanns tillräckliga resurser och 

förutsättningar för att lärare ska kunna genomföra läroplanen är även det bristande. Detta innebär att 

det skulle behöva tillsättas mer resurser och ge lärare mer förutsättningar för att implementeringen av 

Lgr11 ska lyckas bättre. 
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6. Slutsatser 

Det resultat som visade sig när det gäller formuleringen av Lgr11 finns det olika åsikter. En del av 

lärarna anser att den är tydligt formulerad och särskilt i jämförelse mot den förra läroplanen Lpo94. 

Det finns dock en del som anger att den är luddig och att mycket går att tolka. Vissa formuleringar 

har blivit tydligare där bör har blivit ska i Lgr11 men helt klart och tydligt är det inte där 

betygssättningen lyfts som något som är svårt att tolka. Vem lärarna väljer att fråga och söka hjälp 

hos när de inte förstår eller vill ha något förtydligat är varierande. Allt från Skolverket till kollegor 

till att inte alls fråga utan gå på erfarenhet när tolkning ska göras.  

Alla intervjuade lärare är överens om att det inte finns tillräckliga resurser. Flera av dem önskar att 

det finns flera vuxna, allt från specialpedagoger till kuratorer och psykologer. Tid, material som 

exempelvis datorer, ekonomi och underhåll av olika saker har även det angivits finnas för lite och 

otillräckligt av. Det som kan utläsas från resultatet är att det i denna fråga skiljer sig en del mellan de 

två olika skolorna. På den ena skolan är man mer missnöjd med tillgång till resursen och det anges 

att det saknas många olika saker. På den andra skolan verkar resurstillgången vara mer ok och det 

som anges och påpekas där är att det eventuellt skulle kunna vara fler vuxna men i övrigt att det 

fungerar bra.  

Lgr11:s mål och värderingar är något som stämmer överens med alla de tillfrågade lärares egna mål 

och värderingar och alla anser att det är en väldigt viktig del som ska genomsyra hela verksamheten 

och att det finns en önskan om att alla som arbetar som lärare ska följa dem. Läroplanens mål och 

värderingar prioriteras först när det gäller andra styrdokument samt egna värderingar. 

I och med att varje lärare besitter handlingsutrymme och att kontrollen i klassrummen gällande vad 

varje lärare gör saknas i kombination av att styrdokumentet som finns har delar och ett visst utrymme 

för tolkning dyker nya frågor upp som kan lämnas för vidare forskning.  

1. Kan utbildning någonsin bli jämlik och likvärdig? Hur ska det gå till att alla barn (elever) ska få en 

jämlik utbildning sett geografiskt över hela landet? Frågan dyker upp i och med denna studie där fyra 

olika lärare på två olika skolor svarar olika och anger att mycket kan tolkas och även att vissa av dem 

inte anser sig vara särskilt styrda av läroplanen.  

2. Går det alls att styra lärarkåren i och med deras roll som närbyråkrat? Vilka riktlinjer som än sätts 

upp har lärarna ett utrymme i sitt yrke och även en avsaknad av kontroll i den vardagliga 

undervisningen som de bedriver vilket leder till en undran om huruvida det alls går att styra 

lärarkåren helt och till fullo. 

3. Kan lösningen vara att varje gång det ska implementeras en ny läroplan bör det hållas mer 
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utbildningar och liknande för att ge lärarna en chans att kunna förstå och sätta sig in i de nya 

riktlinjerna och förändringen som ska ske?  

Till sist vill jag påpeka att utifrån resultatet i denna undersökning är det inte möjligt att göra någon 

generalisering. De intervjuer som har genomförts har lett till att få en djupare förståelse för lärarnas 

syn på läroplanens styrning på just dessa skolor. I denna undersökning har lärare från två skolor i 

Luleå kommun kunnat ge sin syn på läroplanen, i en utökad studie med fler skolor och lärare hade 

det kunnat dras generaliseringen inom kommunen. I en jämförande studie mellan exempelvis två 

kommuner hade en fördjupad förståelse kunnat ges för eventuella skillnader och likheter mellan 

kommuner.  
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Bilaga 1 

Intervjumodell 

Bakgrund: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

3. Varför valde du att bli lärare? 

4. Hur skulle du beskriva ditt arbete? 

5. Kan du ge ett exempel på en vanlig dag på jobbet? 

6. Vad är positivt/negativt med detta yrke? 

Handlingsutrymme: 

7. Anser du att du har ett fritt yrke? 

8. Kan du beskriva handlingsutrymmet i ditt yrke? 

Läroplanen: 

Allmänt:  

9. Vad anser du om läroplanen (Lgr11)? 

10. Upplever du att du är påverkad av Läroplanen i ditt yrke? Ja/Nej 

Varför/Varför inte? 

Om ja- Hur upplever du att du är påverkad av läroplanen i ditt yrke? 

11. Vad anser du om läroplanen i samband med handlingsutrymmet? 

Förstår: 

12. Hur upplever du att Lgr11 är formulerad? 

11. Upplever du att det finns några otydligheter eller eventuella motsättningar eller är det tydligt/lätt 

att förstå? 

13. Om du inte förstår/anser att något är otydligt finns det då någon du kan fråga och få en 

förklaring/tydlighet? 

 

Kan: 

14. Hur upplever du storleken på klassen/klasserna du undervisar i?  

15. Upplever du att din utbildning påverkar ditt yrkesutövande kopplat till läroplanen? 

Om ja, hur? Om nej 

16. Hur upplever du att tillgångarna till de resurser som behövs för ditt yrkesutövandekopplat till 
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läroplanen ser ut? 

17. Hur upplever du att arbetslaget du arbetar i/kollegor påverkar ditt yrkesutövande kopplat till 

läroplanen? 

18. Hur upplever du att scheman och timplaner påverkar ditt yrkesutövande kopplat till läroplanen? 

Vill: 

19. Vad anser du om läroplanens mål och värderingar?  

20. Stämmer dessa överens med dina egna mål och värderingar som lärare?  

Om inte/delvis ej, hur hanterar du det? vad prioriteras i dessa fall, dina egna värderingar eller 

läroplanens? Är du öppen med detta (protest), arbetar du mot läroplanen och mer i linje med dina 

egna värderingar eller annat? 

Om ja, kan du ge exempel på detta, hur? 

21. Stämmer läroplanens mål och värderingar överens med den professionsetik som lärare besitter 

från utbildning? 

22. Finns det andra orsaker (förutom egna värderingar, professionsetik) som påverkar inställningen 

till läroplanens mål och värderingar? 

23. Anser du att det finns andra sätt att styra lärarkåren på förutom genom Lgr11?  

Om ja vilka? Hur?  

24. Finns det andra styrdokument som påverkar ditt yrkesutövande? 

Om ja, hur prioriteras dessa två eller flera styrdokument (inklusive Lgr11) 

 

 

 


