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Abstrakt 
År 2011 genomfördes en stor utbildningsreform i Sverige som resulterade i nya 

läroplaner för såväl grund- som gymnasieskola samt en helt ny betygsskala med fler 

betygssteg. Denna studie syftar till att utreda hur gymnasiereformen har förankrats 

lokalt i ett antal gymnasieskolor i Kalmar län samt några yrkesverksamma lärares 

uppfattningar om och attityder till de förändringar som gjorts.  

 

Studien genomfördes genom samtalsintervjuer med fyra lärare från tre olika skolor i 

Kalmar län. Lärarna intervjuades utifrån tre teman som berörde lärarnas förväntningar 

inför Gy11, deras uppfattningar om implementeringens förutsättningar och deras 

uppfattningar om Gy11:s största möjligheter och svårigheter. Resultatet analyserades 

sedan utifrån ett teoretiskt implementeringsperspektiv.  

 

Studien visade att de intervjuade lärarnas förväntningar på gymnasiereformen 2011 var 

relativt lågt ställda och att en skepsis mot en ny läroplan tycks ha uppstått redan i 

samband med nedläggningen av den reform som skulle ske år 2007. Dessa låga 

förväntningar tillsammans med bristfälliga förutsättningar för reformens 

implementering har bidragit till att de intervjuade lärarna inte anser att reformen levt 

upp till den ökade rättvisa och den ökade måluppfyllelse som utlovats . De intervjuade 

lärarna menade att en av Gy11:s största styrkor ligger i den ökade centrala styrning som 

saknats i föregående läroplan Lpf94, och som åsyftar att skapa en mer likvärdig 

utbildning. Vidare lyfter lärarna fram styrdokumentens struktur och centrala begrepp 

med syfte att skapa en större tydlighet som styrkor. Dock menar de intervjuade lärarna 

att den utlovade tydligheten har uteblivit och att en av Gy11:s största utmaningar är det 

stora tolkningsutrymme som ryms i styrdokumentens formuleringar och begrepp. Detta 

tolkningsutrymme anses bidra till en större osäkerhet och otydlighet hos både lärare och 

elever vilket också innebär en ökad arbetsbelastning, främst i samband med bedömning 

och betygssättning.  

 

Nyckelord 
Gy11, gymnasiereform, läroplansreform, implementering, implementeringsperspektiv, 

lärarperspektiv. 
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1 Inledning 
År 2011 genomfördes en reform i den svenska skolan där nya läroplaner och en ny 

betygsskala började tillämpas enligt tanken att fler elever skulle ha möjlighet att nå 

skolans kunskapsmål om de gjordes mer tydliga (Utbildningsdepartementet, 2008). 

Sedan 2000-talets början hade diskussionen kring skolans likvärdighet och grad av 

måluppfyllelse varit het och kritiken mot rådande system var hård från många håll 

(Selghed, 2011). I proposition 2008/09:66 En ny betygsskala stod att läsa att fler steg i 

betygsskalan skulle öka och tydliggöra elevernas kunskapsprogression samt erbjuda 

möjligheter för lärare till en större precisering i bedömningen av elevernas kunskaper 

och grad av måluppfyllelse. I samband med reformen utlovades stora satsningar på 

implementering och kunskapsutveckling hos landets skolor och lärare 

(Utbildningsdepartementet, 2008).  

 

Selghed (2011) menar att lärare har en unik yrkesroll där de ska fungera som både 

pedagoger och domare. Som enväldiga betygsättare är det mycket viktigt att lärarna är 

väl insatta i vad som ska bedömas och hur detta ska genomföras (a.a.). Lärarnas 

erfarenheter och yrkeskunnande är avgörande för att bedömningen, i det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet, ska bli rättvis (a.a.). När ett nytt system ska 

implementeras i skolans verksamhet måste därför lärarna ges möjligheten att utveckla 

sin professionalitet då lärarnas kunskaper och inställningar är direkt sammankopplade 

med hur effektiv en reform blir (Penuel, Fishman & Yamaguchi, 2007). I samband med 

att jag själv har genomfört praktiker och studiebesök på olika gymnasieskolor har det, i 

samtal med lärare, framkommit att åsikterna går isär om huruvida reformen 2011 har 

motsvarat de förväntningar man hade på den. De nya ämnesplanerna och 

kunskapskraven tycks fortfarande vara ett hett diskussionsämne på många skolor och 

osäkerheten kring hur man egentligen bör hantera den nya betygsskalan verkar 

fortfarande vara stor.  

 

I en artikel i tidningen Lärarnas Tidning (Arevik, 2014) redovisas resultatet från en 

undersökning som Skolverket genomförde hösten 2012. I artikeln rapporteras att den 

nya gymnasieskolan får både ris och ros av de, för studien, intervjuade lärarna. 

Betygssättningen ansågs generellt bli mer rättvis och kunskaperna större samtidigt som 

lärarna uppgav att dokumentationen, och med den också arbetsbördan, ökade stort i och 

med reformen 2011. I artikeln menade Skolverket att man dock skulle vara försiktigt 

med att väga in allt för mycket i undersökningens resultat eftersom att det bara hade gått 

ett år sedan reformen genomfördes (a.a.). När denna studie genomfördes år 2015 hade 

det gått knappt fyra år sedan den nya gymnasieskolan sattes i bruk och i och med det 

väcks frågan, vad är lärarnas uppfattningar om och attityder till Gy11:s ämnesplaner, 

kunskapskrav och betygsskala idag? Och finns det något samband mellan dessa 

uppfattningar och det sätt på vilket reformen genomfördes? Följande studie ämnar 

utreda gymnasiereformen 2011 ur ett lärarperspektiv med fokus på de förutsättningar 

under vilka reformen implementerades. 
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1.1 Syfte 

Följande studie syftar till att utreda hur Gy11 har förankrats lokalt i några 

gymnasieskolor i Kalmar län och sambandet mellan implementeringens förutsättningar 

och lärarnas attityder till och uppfattningar om reformen. Studien ämnar, ur ett 

lärarperspektiv, undersöka om Gy11 har levt upp till de förväntningar som funnits på 

reformen samt vilka som har varit de största möjligheterna respektive utmaningarna 

med de nya ämnesplanerna, kunskapskraven och betygsskalan. Intervjustudien har 

gjorts med yrkesverksamma lärare i ämnet svenska på gymnasiet och syftar till att 

utreda deras uppfattningar om och attityder till gymnasiereformen, fyra år efter att 

reformen genomfördes.  

    
1.1.1 Frågeställningar 

• Vad anser lärarna vara de största möjligheterna respektive utmaningarna med 

Gy11 och dess kursplaner, kunskapskriterier och betygsskala? 

• Har de förutsättningar under vilka Gy11 implementerades i skolorna påverkat 

lärarnas uppfattningar om och attityder till reformen?  
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2 Bakgrund 
Inledningsvis redogörs här för den svenska läroplanens historia, samhälleliga funktion 

och statliga styrning samt för lärarnas roll som offentliga tjänstemän. De 

läroplansreformer som genomfördes 1994 och 2011 presenteras därefter. Vidare 

redogörs för det teoretiska implementeringsperspektiv utifrån vilket resultatanalysen 

sedermera tar sin utgångspunkt.  

 

2.1 Läroplanens historia och funktion 

Adolfsson (2013) skriver att läroplanerna i skolan alltid har präglats av samhällets 

förändringar, där skolan står under en ständig press att utvecklas. Följande avsnitt 

fokuserar på den svenska läroplanens historiska framväxt, funktion och styrning i syfte 

att belysa de faktorer som påverkar läroplanens innehåll och struktur. Avsnittet ämnar 

också beskriva lärarnas roll som offentliga tjänstemän och utövare av den skolpolitik 

som förs utifrån samhällets riktning och rådande politiska agenda.   

 
2.1.1 Läroplanen som statlig angelägenhet 

Den svenska skolan är en institution med en lång historia (Lindensjö & Lundgren, 

2000). Men utbildning var länge ett privilegium endast förbehållet de rika i samhället 

och innan införandet av den allmänna folkskolan i mitten på 1800-talet skedde den 

mesta kunskapsbildningen, för vanliga medborgare, inom familjen, genom kyrkan och i 

den närmsta omgivningen (Adolfsson, 2013). I samband med industrialiseringen, det 

moderna samhällets framväxt och det kapitalistiska systemets utveckling förändrades 

detta tämligen radikalt (a.a.). Då samhället under 1900-talets början rörde sig allt mer 

mot en statligt reglerad ekonomi tog staten över många av de uppgifter som tidigare 

legat under den privata sfärens ansvar, såsom sjukvård, äldreomsorg och utbildning 

(a.a.). Industrialiseringen medförde också att produktion och arbete flyttade allt längre 

bort från människornas vardag och när inte familjen, i samma utsträckning som tidigare, 

kunde stå för kunskapsreproduktionen blev det istället statens uppgift att organiserat 

föra över viktiga värden och kunskaper till kommande generationer (Adolfsson, 2013; 

Lindensjö & Lundgren, 2000). 

 

När skola och utbildning blev en allt viktigare faktor i samhället uppstod också ett 

behov av att välja ut och specificera den kunskap som skulle förmedlas (Adolfsson, 

2013). När produktion och reproduktion av kunskap skildes åt kunde de yngre 

generationerna inte längre lära genom att betrakta. Istället behövde den kunskap som 

skulle förmedlas representeras med ord (Lindensjö & Lundgren, 2000). Detta ledde 

fram till utarbetandet av de pedagogiska texter som sedermera kom att benämnas läro- 

och kursplaner (Adolfsson, 2013). Enligt Lundgren (1981) måste innehållet i dessa läro- 

och kursplaner förstås i sitt historiska sammanhang. Den västerländska kulturens 

framväxt och utveckling skapade en uppfattning om vad utbildning var och hur den 

skulle bedrivas och läroplanernas innehåll speglade, och speglar fortfarande, det samtida 

samhällets syn på skola, kunskap och bildning (a.a.). Den allmänna folkskolan, som 

infördes i mitten på 1800-talet, kom exempelvis att få både en ideologisk och 

ekonomisk funktion där skolan blev länken mellan stat och samhälle och ett viktigt 

politiskt instrument med uppgiften att förmedla och befästa en ideologi starkt kopplad 

till det framväxande, kapitalistiska samhället (a.a). Lundström (2007) belyser hur 

statens riktning och styrning av skolan har varit ett utmärkande drag under hela Sveriges 

utveckling, från jordbrukssamhälle till postmodernistiskt kunskapssamhälle. Skolans 

verksamhet har enligt Lundström (2007) alltid haft ett dubbelt syfte, dels att skapa ett 
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mer likvärdigt samhälle, dels som en statlig investering för att skapa produktiv 

arbetskraft i takt med samhällets utveckling.   

 

I samband med 1842 års läroverksstadga fick staten det övergripande ansvaret för den 

breda befolkningens uppfostran och utbildning (Berg, 2014). Skolan ansågs nu ha till 

uppgift att förmedla de kunskaper som ansågs mest lämpliga för att alla medborgare 

skulle kunna genomföra sina samhälleliga plikter (Lundgren, 1981). År 1962 infördes 

den första nationella läroplanen för grundskolan som gick under namnet Lgr62, vilken 

innehöll kursplaner, kunskapskrav och undervisningsmetoder som skulle vara 

gemensamma för alla landets skolor (Berg, 2014). De frivilliga skolformerna bestod 

fram till 1960-talet av tre olika utbildningsformer: den treåriga gymnasieskolan, den 

tvååriga fackskolan samt yrkesskolan (Lundström, 2007). Först i samband med den 

reform som beslutades år 1968 och resulterade i läroplanen Lgy70, samlades alla de tre 

frivilliga skolformerna under en gemensam läroplan samt det gemensamma namnet 

gymnasieskolan (a.a.). 

 

Mickwitz (2015) menar att den svenska skolan är i ständig förändring och att 

läroplanernas innehåll och struktur påverkas av olika samhälleliga faktorer. Adolfsson 

(2013) belyser särskilt relationen mellan samhällsekonomiska förändringar och 

utbildningspolitikens fokus men Mickwitz (2015) menar också att eftersom skolan är 

beroende av allmänhetens tilltro kommer den att anpassas till de normer och 

förutsättningar som är rådande i det samtida samhället. Skolan är dock inte enbart en 

spegling av den nationella samhällspolitiska utvecklingen (Adolfsson, 2013; Mickwitz, 

2015). Den svenska skolan befinner sig i ett globalt sammanhang där de skolpolitiska 

besluten inte enbart förankras i den svenska historiska, kulturella och politiska 

kontexten, utan även påverkas av ett internationellt inflytande (Mickwitz, 2015). Även 

Kamens, Meyer och Benavot (1996) menar att skolan är en högst institutionaliserad, 

global konstruktion som på det nationella planet speglar den globala utvecklingen. De 

menar därför att nationella läroplaner utformas både utifrån det inrikespolitiska läget 

och internationella modeller för innehåll och struktur, präglade av den globala 

samhälleliga och ekonomiska utvecklingen (a.a.). Mickwitz (2015) menar att det 

internationella inflytandet kan ses som en global kunskapsspridning om vad skolan och 

lärarna är och bör vara.  

 
2.1.2 Från Lpf94 till Gy11 

Adolfsson (2013) skriver att det under 1970-talet gjordes två skolutredningar som 

sedermera kom att få stor betydelse för gymnasiereformen år 1994. Utredningarna 

visade bland annat att skolan befann sig i en förtroendekris gentemot 

samhällsmedborgarna (a.a.). Skolreformerna under 1960-talet hade utlovat en 

individanpassad skola, ett löfte som inte hade införlivats eftersom skolan fortfarande 

bedrevs utifrån en traditionell icke-individualiserad undervisning (a.a.). Utredningarna 

visade också på vikten av att skolorna själva skulle kunna anpassa sin verksamhet 

utifrån lokala förutsättningar (a.a.). Man menade att en decentralisering av makten över 

skolan skulle kunna innebära en effektivisering av skolornas resursutnyttjande samt en 

ökad demokratisering då lärare och elever skulle få ett större inflytande över skolans 

verksamhet (a.a.).  

 
2.1.2.1 Reformen 1994 och decentraliseringen av skolan 

År 1991 beslutades att en omfattande reformering av den svenska skolan skulle 

genomföras och 1994 infördes läroplanen  för de frivilliga skolformerna, Lpf94 

(Fredriksson, 2010; Lundström, 2007). I och med reformen decentraliserades makten 
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över gymnasieskolan (Adolfsson, 2013). Ansvaret för finansieringen och organiseringen 

av gymnasieskolan hamnade nu hos de enskilda kommunerna, som utifrån nationella 

förordningar och mål skulle se till att skolorna uppnådde avsedda resultat och levde upp 

till de krav som ställdes på verksamheten (Knutas, 2008; Fredriksson, 2010). Samtidigt 

avskaffades det relativa betygssystemet och ersattes av ett absolut betygssystem med 

fasta kunskapskriterier samt en ny betygsskala med betygsstegen, icke godkänt, 

godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt (Adolfsson, 2013). Den svenska 

gymnasieskolan fick, i och med reformen 1994 en helt ny styrning och organisation 

(Adolfsson, 2013; Lundström, 2007). Alla gymnasielinjer blev treåriga, programmen 

byggdes upp av kurser och blev bredare och gemensamma kärnämnen för alla program, 

oavsett inriktning infördes (a.a.). Sammantaget innebar detta att alla gymnasieskolans 

linjer skulle ge grundläggande behörighet till högre studier. 

  

Knutas (2008) beskriver hur läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94, betonade 

det internationella, rörliga och mångkulturella samhället där kunskap var i ständig 

rörelse och där det ansågs allt viktigare att kunna söka, hämta och värdera fakta. 

Informationsteknologin utvecklades samtidigt i mycket snabb takt, vilket resulterade i 

att eleverna hade en ökande kunskapsmängd att förhålla sig till och med detta faktum 

blev färdigheter i att kunna sovra och värdera kunskap oändligt mycket viktigare (a.a.). 

Adolfsson (2013) menar att det också fanns en allmän uppfattning om att 

samhällsutvecklingen hade gjort arbetslivet allt mer kunskapsintensivt vilket medförde 

att människor på arbetsmarknaden inte bara behövde besitta bättre, yrkesspecifika 

kunskaper utan även en positiv inställning och ett större intresse för vidareutbildning. I 

regeringens proposition 1992/93:250 Ny läroplan och ett nytt betygssystem för 

gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux framhölls därför hur 

gymnasieskolan skulle bli mer organisatoriskt flexibel för att bättre kunna möta varje 

elevs enskilda utbildningsönskemål. Adolfsson (2013) belyser också hur ekonomiska 

motiv låg bakom skolans förändring under början på 1990-talet. Globalt hade skolan 

och utbildningen blivit en allt viktigare investering i den internationella 

konkurrenskraften och det ansågs att även den svenska skolan var tvungen att bli mer 

effektiv och kvalitativ för att kunna mäta sig på den internationella arenan (a.a.). 

 

Under 1990-talet byggdes således en ny gymnasieskola upp i Sverige med en helt annan 

styrning och organisatorisk struktur, nya läro- och kursplaner samt ett nytt betygssystem 

(Lundström, 2007). Förändringarna var omfattande och efter ett tag yttrades bland 

skolans aktörer ett missnöje med hur alla reformresurser ansågs ha lagts på 

organisationsnivå och inte tillräckligt på pedagogisk nivå (a.a.). Man menade bland 

annat att implementeringen av Lpf94 hade gått alldeles för fort och att man, i 

decentraliseringens anda, hade lagt alldeles för stort ansvar på de enskilda skolornas 

rektorer och lärare utan att tillräckliga stödinsatser hade tillsats (a.a.).   

 
2.1.2.2 Reformen 2011 och löftena om ökad tydlighet 

Under början på 2000-talet befann sig Sverige i en orolig ekonomisk tid med en ökande 

ungdomsarbetslöshet och större global konkurrens (Adolfsson, 2013). Återigen 

framhölls i den utbildningspolitiska diskussionen hur viktigt det var att skolan 

anpassades efter rådande samhällsförhållanden för att Sverige skulle kunna mäta sig på 

den allt hårdare, globala arenan (a.a.). Man drog direkta kopplingar mellan den höga 

ungdomsarbetslösheten och det faktum att allt fler ungdomar slutade skolan utan 

fullständiga gymnasiebetyg och det riktades skarp kritik mot gymnasieskolans 

utformning då man ansåg att den inte besatt förmågan att skapa goda förutsättningar för 

ungdomarnas anställningsbarhet (a.a.). År 2000 fick gymnasiekommittén i uppdrag att 
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granska gymnasieskolan och utreda hur man skulle kunna skapa en skola där fler elever 

skulle gå ut med fullständiga gymnasiebetyg (Sandell, 2007). I utredningen 

poängterades att samhället hade fått en allt snabbare förändringstakt och att även skolan 

var tvungen att snabbare kunna anpassa sig mot samhällets förväntningar (a.a.). Man 

menade därför att det var nödvändigt att se över gymnasieskolans innehåll och struktur 

för att den skulle kunna matchas bättre mot arbetsmarknadens behov, men också för att 

på ett bättre sätt kunna förbereda eleverna för högre studier (a.a.). Gymnasieskolan, 

menade man, skulle bli bättre på att skapa ett intresse hos eleverna för vidareutveckling 

och vidareutbildning så att de själva skulle bli medvetna om omvärldens förändringar 

och förväntningar (a.a.). Utredningen resulterade i ett förslag och en påbörjad 

utarbetning av en ny läroplan kallad GY-07 (a.a.). I samband med regeringsskiftet 2006 

meddelade dock den nya regeringen av arbetet med GY-07 skulle blåsas av 

(Fredriksson, 2010; Sandell, 2007). År 2007 tillsattes istället en ny utredning som kom 

att resultera i gymnasiereformen 2011 och införandet av läroplanen Gy11 (Fredriksson, 

2010). 

  

Adolfsson (2013) menar att målet med gymnasiereformen 2011 var att skapa en skola 

där eleverna efter avslutad utbildning skulle ha en högre måluppfyllelse och därmed 

också en större anställningsbarhet. Den kommunala styrningsfrihet som 1994 års 

skolreform hade byggt på ställdes nu i en problematisk relation till behovet av en 

nationellt likvärdig gymnasieskola (a.a.). I SOU 2007:27 Framtidsvägen: en reformerad 

gymnasieskola menade man att det faktum att eleverna generellt hade en sämre 

måluppfyllelse kunde kopplas samman med 1990-talets decentralisering eftersom 

interna intressen för respektive gymnasieskola stod mer i fokus än de krav som fanns 

från samhället och arbetslivet. Lpf94s kursplaner och kunskapsmål kritiserades starkt då 

de ansågs vara allt för dåligt strukturerade, för vagt formulerade och därav också för 

svårtolkade för både lärare och elever (a.a.). Speciellt ansågs Lpf94s olika målnivåer, 

som delades upp i ”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå”, skapa en otydlig struktur 

och en allt för stor tolkningsfrihet vilket man ansåg bidrog till att undervisningen vid 

olika skolor skilde sig åt markant (a.a.) 

 

I propositionen 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan 

framhölls vikten av att skolans kursplaner skulle struktureras upp och göras tydligare. 

Det var viktigt att det framgick att kurserna var del i ett större sammanhang och därför 

föreslogs att namnet kursplan skulle bytas mot namnet ämnesplan (a.a.). Skolans och de 

enskilda ämnenas uppdrag skulle också göras tydligare för både lärare och elever, bland 

annat genom införandet av begreppet ”centralt innehåll” i ämnesplanerna (a.a.). Ett 

viktigt argument till varför skolan behövde förändras var, precis som inför reformen 

1994, att arbetsmarknaden hade blivit allt mer kunskapsintensiv (Adolfsson, 2013). I 

propositionen 2008/09:199 framhölls nödvändigheten av en utbildningsreform för att 

fler elever skulle kunna gå ut gymnasiet med fullständiga betyg och att Sverige således 

skulle kunna fortsätta att hävda sig som kunskaps- och industrination (a.a.).  

 
2.1.2.3 Betygsinflation och en ny betygsskala 

Meningen med det målrelaterade betygssystem som infördes i och med reformen 1994 

var att ge en tydligare information kring elevernas faktiska kunskaper och färdigheter 

(Cliffordson, 2004). Tanken var att de elever som lärt sig mest också skulle kunna 

tillgodogöra sig detta genom att få högre betyg (a.a.). Men under 2000-talets början 

uppstod tveksamheter kring betygssystemets faktiska funktion och rättvisa, särskilt 

ifrågasattes det faktum att betygsmedelvärdet stadigt ökade från år till år (a.a.). 

Cliffordson (2004) menar i sin studie att betygssystemet var utsatt för en kraftig 
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betygsinflation där lärarnas förväntningar i förhållande till betygsstegen sjönk med 

resultatet att betygsmedelvärdet steg (a.a.). En tänkbar anledning till denna utveckling 

ansågs vara att betygspressen hade ökat då skolorna befann sig i allt större konkurrens 

gentemot varandra, en annan anledning som ansågs möjlig var att eleverna hade lärt sig 

att utnyttja betygssystemet (a.a.). Resultatet av betygsinflation blev att betygen inte 

längre fungerade som kvalitetsindikationer på elevernas kunskaper och färdigheter, 

istället blev betygen bara tomma enheter utan någon egentlig betydelse (Cliffordson, 

2004). 

 

I proposition 2008/09:66 En ny betygsskala förklarade regeringen hur det i intervjuer 

med skolledare, lärare, elever och föräldrar hade framkommit att betygsskalan IG-MVG 

ansågs innehålla för få steg vilket innebar att hoppet mellan två steg blev för stort. I 

propositionen föreslog därför regeringen att en ny betygsskala skulle införas i såväl 

grund- som gymnasieskola (a.a.). Denna betygsskala skulle innehålla fler steg där F var 

det icke godkända betyget och E-A symboliserade de godkända stegen (a.a.). Man 

menade att en sådan betygsskala skulle bidra till att elevernas kunskapsprogression 

bättre synliggjordes och att eleverna skulle se en större tydlighet i 

kunskapsbedömningen, vilket skulle bidra till att de uppfattade betygen som mer 

rättvisa (a.a.). En ökad tydlighet och rättvisekänsl, menade man, skulle bidra till att 

eleverna kände sig mer motiverade att arbeta hårdare för ett högre betyg (a.a.). 

Regeringen menade att det övergripande målet med Sveriges utbildningspolitik var att 

Sverige skulle kunna hävda sig globalt som en stark kunskapsnation. I strävan efter 

detta lyftes vikten av att elevernas måluppfyllelse och hur denna endast kunde nås på ett 

kvalitativt sätt om elevernas kunskapsprogression tydligt följdes upp med hjälp av 

verktyg som betyg, skriftliga omdömen, utvecklingssamtal och nationella prov (a.a.).  

 
2.1.3 Lärarna som statliga tjänstemän 

Fredriksson (2010) skriver om hur lärarna i sin yrkesroll förväntas vara de som utövar 

den skolpolitik som bestäms av våra folkvalda politiker. Gymnasieskolan är idag en av 

Sverige allra största politiskt styrda organisationer där över 400 000 elever dagligen 

kommer i kontakt med staten. Att lärarnas myndighetsutövning har en oerhörd makt 

över dessa elevers situation, såväl den nuvarande som den framtida, råder det inga tvivel 

om (a.a.). Men lärarnas myndighetsutövning har en stor påverkan på samhället även ur 

ett större perspektiv eftersom deras roll som representanter för den politiska styrningen 

påverkar medborgarnas förtroende och tillit för staten (Fredriksson, 2010).  

 

Utbildningspolitiken utgör ett ramverk för lärarnas yrkesutövning och således påverkas 

de stort i sin roll som myndighetsutövare av de skolpolitiska förändringar och reformer 

som sker (Fredriksson, 2010). I samband med reformen 1994 stötte lärarna på en helt ny 

roll då makten över gymnasieskolan decentraliserades (Adolfsson, 2013; Fredriksson, 

2010). Lärarna förväntades nu vara delaktiga i utformningen av gymnasieskolans 

organisation och struktur på ett helt annat sätt än tidigare (Adolfsson, 2013). I 

reformarbetet gjordes de bland annat delaktiga i att omtolka de nationella 

kunskapsmålen samt att utarbeta lokala mål för skolans verksamhet (Adolfsson 2013; 

Fredriksson 2010). I de reformtexter som föregick reformen 1994 framhölls lärarnas 

professionella handlingsfrihet som en viktig faktor för en framgångsrik gymnasieskola. 

Lärarna skulle själva kunna välja arbetssätt och hur de ville precisera innehållet i sin 

undervisning och de ansågs vara de bäst lämpade att avgöra hur deras elever skulle 

kunna nå upp till kunskapsmålen (Fredriksson, 2010). Genom reformen 1994 ville man 

minska den byråkratiska styrningen av skolan och lärarna, det vill säga den styrning där 

besluten och kontrollen kom uppifrån (a.a.). Istället ville man öka den professionella 
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styrningen av skolan, den styrning där lärarnas yrkeskunnande stod i fokus och där de 

förväntades ha ett större handlingsutrymme och en större autonomitet (a.a.). I de 

reformtexter som föregick Lpf94 framhölls lärarnas betydelse för att skolan skulle 

lyckas i sitt uppdrag och man menade därför att det, i strävan efter att kvalitetssäkra 

gymnasieskolan, var ytterst viktigt att satsa på en högre lärarprofessionalitet (Adolfsson, 

2013; Lundström, 2007). Man menade också i reformtexterna att förutsättningen för att 

en mål- och resultatstyrd skola skulle kunna fungera var att undervisningen bedrevs av 

lärare med ett högt professionellt kunnande (Mickwitz 2015). Detta professionella 

kunnande, menade man, var avgörande för att lärarna skulle kunna ta till sig de 

fastställda utbildningsmålen och avgöra hur man skulle kunna använda dessa konkret i 

verksamheten (a.a.).  

 

Professionell frihet, ökat ansvar och minskad byråkratisk styrning var alltså det som 

stod i fokus för lärarrollen i 1994 års reform (Mickwitz, 2015). I reformtexterna som 

föregick Gy11 riktades dock stark kritik mot en bristande professionalitet inom 

lärarkåren (Adolfsson, 2013). Man menade att faktorer som minskad måluppfyllelse och 

sämre resultat i internationella kunskapsmätningar var tecken på att lärarna i hög grad 

hade misslyckats i sina uppdrag (a.a.). Detta ansågs dels bero på Lpf94s bristande 

tydlighet och struktur, dels på avsaknaden av en central styrning, vilket man menade 

hade orsakat problem redan i implementeringen av Lpf94 (a.a.). Inför Gy11, liksom 

inför Lpf94 framhölls lärarnas betydande roll för en framgångsrik skola men man 

menade nu att det istället krävdes en stärkt central styrning för att lärarprofessionaliteten 

skulle kunna kvalitetssäkras (Adolfsson, 2013). Sedan reformen 2011 har kontrollen 

över lärarna i form av olika inspektioner och utvärderingar ökat, liksom kraven på 

dokumentation och insyn i verksamheten (Fredriksson, 2010; Mickwitz, 2015).  

 

Mickwitz (2015) skriver om hur professionalitet i läraryrket konstrueras på två olika 

sätt, dels genom den professionalitet som lärarna själva anser sig ha i sitt yrkesutövande 

och dels genom den professionalitet som konstrueras uppifrån och som tar sig uttryck 

genom kvalitetsindikatorer som exempelvis kravet på högre meritvärden och införandet 

av lärarlegitimationen. Evetts (2009) kallar den typen av pålagd professionalitet för en 

”occupational professionalism” och menar att den i första hand handlar om att 

kontrollera så att en yrkeskår agerar utifrån det sätt som anses bäst för verksamheten, i 

det här fallet skolan. Mickwitz (2015) menar att det kan uppstå problem i förhållandet 

mellan dessa två konstruktioner av professionalitet då den formella styrningen uppifrån 

sker på bekostnad av lärarnas autonomitet. Mickwitz (2015) påvisar dessutom i sin 

studie att det som formellt sägs utgöra lärarprofessionalitet är höga betyg och 

dokumentationsarbete, faktorer som möjliggör insyn i verksamheten, medan 

undervisningen hamnar i skuggan när det talas om professionalitet.  

 

Den allt mer reglerade skolan anses ha gjort det svårare för lärarna att koppla isär 

skolpolitiken och den faktiska verksamheten (Mickwitz, 2015). De skolpolitiska 

reformerna har en direkt påverkan på lärarnas arbete, inte bara genom nya läroplaner, 

nya ämnesplaner och kunskapskriterier utan också genom hur föreställningen om 

läraryrket som profession förändras över tid (a.a.).  

 
2.1.4 Sammanfattning 

Då den allmänna folkskolan infördes år 1842 och utbildning blev en angelägenhet för 

den bredare befolkningen blev det statens uppgift att organisera och reglera skolans 

innehåll och styrning. Sedan dess har skolan varit en viktig länk mellan stat och 

samhälle med uppgift att förmedla samtidens rådande ideologier, normer och värden 
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(Adolfsson, 2013; Lindensjö och Lundgren, 2000). Inför båda utbildningsreformerna år 

1994 och år 2011 framhölls särskilt vikten av att skolan snabbare skulle kunna anpassa 

sig för att bättre förbereda den yngre generationen på samhällets skriftande 

förutsättningar och hårdnande krav (Adolfsson, 2013; Knutas, 2008).  

 

I Utbildningsreformen år 1994 med  införandet av läroplanen Lpf94 decentraliserades 

makten över skolan och det övergripande ansvaret flyttades från staten till de enskilda 

kommunerna i syfte att göra skolorna bättre anpassningsbara efter lokala förutsättningar 

(Adolfsson, 2013; Knutas 2008. Snart riktades dock stark kritik mot att allt för lite 

resurser hade satsats i implementeringen av Lpf94 och att allt för stort ansvar hade lagts 

på de enskilda rektorerna och lärarna utan att tillräckliga stödinsatser hade tillsatts (a.a.). 

I början på 2000-talet uppstod också diskussioner kring det mål-och resultatstyrda 

betygssystemet och dess rättvisa (Cliffordson, 2004). Det rådde stor betygsinflation och 

betygen fungerade inte längre som de kvalitetsindikatorer som de varit menade som 

(a.a.). 

 

Lärarna, i sin roll som tjänstemän, förväntas vara de som omsätter skolpolitiken till 

praktik och de förändringar som implementeras i skolan har en direkt påverkan på 

lärarnas professionella utövning (Mickwitz, 2014; Fredriksson, 2010). Samtidigt visar 

forskningen att lärarnas inställning till förändringar i skolan har en direkt koppling till 

hur framgångsrik en reform blir (Penuel m.fl. 2007). I reformtexterna inför införandet 

av Gy11 menade man att det fanns brister i lärarprofessionaliteten och att lärarna i hög 

grad hade misslyckats i sitt uppdrag med resultatet att allt fler gick ut skolan utan 

fullständiga betyg (Mickwitz 2014, Fredriksson, 2010). Anledningen till detta menade 

man var att Lpf94 med sin otydlighet, tolkningsfrihet och avsaknad av centrala styrning 

hade försvårat lärarnas uppdrag (a.a.) Man menade att lärarnas professionalitet behövde 

kvalitetssäkras och att detta krävde en ökad central styrning (a.a.).  
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2.2 Teoretiskt perspektiv 

I följande kapitel presenteras det teoretiska implementeringsperspektiv utifrån vilket 

föreliggande analys tar sin utgångspunkt. Syftet är att belysa hur införandet av en 

läroplan i skolan kan bli framgångsrikt eller misslyckat beroende på under vilka 

förutsättningar implementeringen görs.  

 
2.2.1 Implementeringsperspektivet 

Begreppet implementering innebär det sätt på vilket ett politiskt beslut förankras i en 

verksamhet, i det här fallet skolan (Berg, 2014). Rothstein (1994) menar att då det finns 

en stor variation i förutsättningar beroende på vad som ska implementeras och i vilken 

verksamhet förändringen ska genomföras kan det vara svårt att lansera någon 

övergripande, universell implementeringsteori. Vedung (1998) menar dock att 

implementering bäst kan beskrivas i teoretiska termer i form av en teori om det resultat 

som offentliga insatser får.  

 

Inom den statsvetenskapliga forskningen delar man upp begreppet implementering i två 

kategorier, dels den så kallade top-down kategorin där politiska beslut implementeras 

uppifrån beslutstoppen och ner i verksamheten, och dels kategorin bottom-up, där 

önskemål och synpunkter från utövarna i verksamheten färdas upp till beslutsfattarna 

som sedan tar ställning till om ett beslut ska tas (Sannerstedt, 2001). Lundström (2007) 

menar att denna typ av bottom-up-implementering blev vanligare i skolans verksamhet 

efter utbildningsreformen år 1994, då man sade sig satsa på en minskad byråkratisk 

styrning och en ökad professionell dito. Fowler och Poetter (2004) använder sig av 

dessa två implementeringskategorier när de talar om att det finns två basstrategityper för 

genomförandet av politiska beslut i en verksamhet. Den första av dessa stategityper 

kallar Fowler och Poetter (2004) för kontrollstrategi, vilken sker genom top-down-

implementering och handlar om de sätt på vilka beslutsfattarna följer upp den reform 

som genomförts i verksamheten. Den andra strategitypen kallas egenmaktsstrategi och 

sker genom bottom-up-implementering som gäller de sätt på vilka utövarna i 

verksamheten får möjlighet att utveckla sin professionalitet och kompetens, deras 

möjligheter att inverka på hur besluten genomförs samt deras möjligheter att utvärdera 

varandra kollegialt (a.a.). Enligt Fowler och Poetter (2004) är egenmaktsstrategierna i 

skolverksamheten dock långt ifrån lika välutvecklade som kontrollstrategierna. 

 
2.2.2 Implementeringens förutsättningar 

Sannerstedt (2001) skriver att implementeringsteorin kan sägas utgå från tre 

förutsättningar som måste tas i beaktande för att en implementering ska lyckas. Det 

handlar om att de aktörer som ska utöva implementeringen måste vilja, förstå och kunna 

genomföra de förändringar som avses (a.a.). Viljan kan oftast kopplas samman med 

motivation. Om implementeringen av en reform inte uppnår önskvärt resultat kan det 

vara idé att utreda huruvida de som var tänkta att förverkliga besluten ansåg att det var 

bra beslut och om det anses ha funnits ett behov av en förändring (a.a.). Den andra 

förutsättningen handlar om att aktörerna måste kunna förstå innebörden av det beslut 

som ska genomföras samt vad som förväntas av aktörerna och den tredje förutsättningen 

handlar om att aktörerna måste kunna följa och genomföra beslutet, en förutsättning 

som kan kopplas samman med organisatorisk strukturering och resurser (a.a.). Alla tre 

förutsättningar är lika viktiga för utfallet av en implementering (a.a.). 

 
2.2.2.1 Betydande faktorer 

Vedung (1998) presenterar åtta olika faktorer som han menar kan ha betydelse för 

utfallet av en implementering. Den historiska faktorn, som innebär att när något nytt ska 
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implementeras i en verksamhet måste hänsyn tas till hur verksamheten såg ut innan och 

vad som ledde fram till beslutet om en förändring (a.a.). Om implementeringen av en 

förändring inte uppnådde önskvärt resultat måste man titta närmare på om tydligheten 

var tillräcklig eller om det förekom oklarheter i definieringen av vad som skulle 

implementeras och på vilket sätt det skulle göras (a.a.). En annan faktor som måste tas i 

beaktande är aktörernas kunskap och förståelse av reformen, det vill säga vad aktörerna 

vet, kan och förstår om den förändring som ska genomföras i verksamheten (a.a.). 

Likväl måste slutmottagarnas, det vill säga brukarnas eller klienternas, kunskap och 

förståelse för reformen beaktas, (a.a.). Vedung (1998) menar också att de insatser som 

sker från andra aktörer, exempelvis myndigheters agerande på nationell, regional eller 

lokal nivå kan påverka implementeringens förutsättningar. Marknadens reaktion på 

reformen spelar också en viktig roll i utfallet, liksom övriga omgivningens stöd eller 

motstånd för reformen. Här anses media spela en stor roll (a.a.). Slutligen menar 

Vedung (1998) att det är viktigt att ta efterkontrollens uppbyggnad i beaktande, det vill 

säga på vilket sätt följdes reformen upp och utvärderades.  

 

De faktorer som Vedung (1998) presenterar kan kopplas samman med de 

förutsättningar om vilja, förståelse och möjligheter som Sannerstedt (2001) beskriver 

(se ovan). Verksamhetens historia och vad som ledde fram till beslutet om en förändring 

torde påverka aktörernas vilja och motivation till att genomföra den avsedda 

förändringen. Tydlighet kring och kunskap om de förändringar som ska genomföras 

påverkar aktörernas förståelse för vad reformen innebär och vad som förväntas av dem 

och marknadens reaktion, omgivningens stöd och efterkontrollens uppbyggnad, men 

också huruvida reformen tydliggjorts påverkar aktörernas förmåga att kunna följa 

beslutet. Mickwitz (2015) poängterar också att för att en reform ska anses legitim måste 

den artikulera samhällsproblem som anses angelägna att lösa. Om aktörerna således inte 

anser att det finns ett behov för förändring är detta direkt sammankopplat med deras 

vilja att genomföra den avsedda förändringen (a.a.) 
 
2.2.3 Implementering av läroplansreformer 

Forskningen visar att lärares inställning till en reform är direkt sammankopplad med hur 

framgångsrik implementeringen av den blir (Berg, 2014). Således är det viktigt att man 

vid implementering av politiska beslut i en skolverksamhet utgår ifrån lärarna och deras 

vilja, förståelse och förmåga att genomföra beslutet (a.a.). Detta styrks av Penuel m.fl. 

(2007) som menar att det vid implementeringen av en reform i skolverksamhet är av 

yttersta vikt att kvalitetssäkra lärarnas professionella utveckling då denna är direkt 

avgörande för reformens utfall.  

 

Då politiska beslut ska implementeras i skolverksamheten top-down är det viktigt att det 

finns tydliga beslut och en tydlig ansvarsfördelning (Lundqvist,1992 refererad i Berg, 

2014). Då denna tydlighet brister riskeras att lärarnas vilja, förståelse och förmåga att 

genomföra beslutet också uteblir (Berg 2014). Särskilt viktig blir denna tydlighet då det 

är mindre populära beslut som ska drivas igenom. I de fallen måste beslutet motiveras 

väl så att lärarna har en möjlighet att förstå nyttan och nödvändigheten med den 

förändring som ska ske (Lundqvist, 1992 refererad i Berg, 2014).  

 

Berg (2014) menar att då en reform inte uppnår önskvärt resultat är det oftast 

implementeringen som har brustit. Stora reformer tar lång tid att genomföra så att de 

överensstämmer med beslutsfattarnas intentioner (a.a.). Ju fler brister som uppstår i 

implementeringen och ju mindre lärarna har varit involverade i processen, desto längre 

tid tenderar genomförandet dessutom att ta (a.a.). Ofta riktas kritik mot de 
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kompetensutvecklingsinsatser som genomförts i samband med utbildningsreformer då 

de anses ha varit alldeles för korta och inte erbjudit tillräckligt med uppföljning (Penuel 

m.fl. 2007). Läroplansreformer är extremt krävande för lärarna då det innebär enorma 

förändringar i lärarnas redan pressade yrkesutövning (a.a.). Resultatet av otillräcklig 

kompetensutveckling i samband med implementering av förändringar blir antingen att 

lärare applicerar verksamhetens nya innehåll i sin redan existerande repertoar med 

följden att mycket liten förändring sker, eller att de bortser helt från de förändringar som 

avses med reformen eftersom de saknar verktygen att omvandla dem till något 

användbart (a.a.).   

 

Penuel m.fl. (2007) menar att det i flertalet forskningsstudier har framkommit att det 

kollegiala samarbetet är viktigt i samband med implementering av skolpolitiska beslut. 

Resultatet från dessa studier visar att de skolor där man aktivt utnyttjar kollegiet som 

resurs får reformen ett mer framgångsrikt utfall (a.a.). Forskningen visar dessutom att 

lärare i skolor där det kollegiala samarbetet är väl fungerande känner en större 

legitimitet i sitt individuella handlingsutrymme och sitt beslutsfattande samt har en 

större förståelse för sitt yrkesuppdrag (a.a.).  

.  
2.2.4 Sammanfattning  

Föreliggande analys av studiens resultat kommer att ta sin utgångspunkt i ett 

implementeringsperspektiv. Med begreppet implementering avses de sätt på vilket ett 

politiskt beslut genomförs i en verksamhet, i det här fallet skolan (Berg, 2014). Inom 

den statsvetenskapliga forskningen brukar man dela upp begreppet implementering i två 

kategorier, top-down och bottom-up, där den förstnämnde avser de beslut som tas av 

beslutsfattarna och färdas nedåt i verksamheten och där den sistnämnda avser de 

önskemål och synpunkter som färdas från verksamhetens utövare upp till beslutsfattarna 

(Sannerstedt, 2001). För att en reform ska kunna genomföras kvalitativt måste de som 

ska utöva förändringarna ges möjlighet att vilja, förstå och kunna genomföra det beslut 

som ska implementeras (Sannerstedt, 2001). Gällande implementering av 

läroplansreformer i skolan har forskningen visat att lärarna inställning och 

professionsutveckling är direkt avgörande för reformens resultat (Penuel, mfl, 2007). 

Därför är det av yttersta vikt att de förutsättningar under vilka reformen ska genomföras 

noga beaktas utifrån de utövande lärarnas perspektiv (a.a.). Forskningen visar att ju fler 

brister implementeringen innehåller och ju mindre lärarna görs delaktiga i processen, 

desto större risk löper reformen att inte uppnå önskvärt resultat (a.a.).  
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3 Metod och material 
I följande avsnitt redogörs för den metod som använts vid datainsamling och 

resultatanalys, vilka urval och avgränsningar som gjorts samt de etiska 

ställningstaganden som gjorts i samband med insamlingen. Slutligen problematiseras 

metodvalet i en metoddiskussion.   

 

3.1 Tillvägagångssätt  

Följande studie bygger på samtalsintervjuer med yrkesverksamma lärare i ämnet 

svenska på gymnasiet i Kalmar län. Totalt intervjuades fyra lärare som varit 

yrkesverksamma såväl före, som under och efter reformens genomförande 2011. 

I vår tid talas det om ett intervjusamhälle där man genom samtalsintervjuer ämnar 

blottlägga det privata och personliga jaget (Ryen 2004). Denna metod har en 

framträdande plats på forskningsarenan (a.a.). Lantz (2013) menar att detta beror på att 

det bästa sättet att få information kring vad en person känner för eller anser om en 

företeelse är att ställa frågor där personen ges utrymme att utveckla sina tankar. Genom 

samtalsintervjuer har man således mycket goda förutsättningar att samla in information 

kring hur ett visst fenomen upplevs av de berörda individerna (a.a.). En alternativ metod 

för föreliggande studie hade varit användandet av enkäter. Det finns dock en viss 

problematik med enkäter då de dels tar bort möjligheten för den som intervjuar att ställa 

plötslig uppkomna följdfrågor, dels ger de sällan utrymme för några längre, utvecklande 

svar (Alvesson, 2011). Eftersom följande studie bygger på att de intervjuade lärarna 

gavs möjlighet att fundera, spekulera och reflektera kring sina tankar och åsikter ansågs 

samtalsintervjuer vara en mer passande metod och valet föll således på denna.  

 

De samtalsintervjuer som ligger till grund för föreliggande studie har varit 

halvstrukturerade (Ryen, 2004). Ett antal öppna frågor formulerades i teman utifrån 

studiens syfte och frågeställningar och vid intervjutillfällena gavs utrymme åt 

följdfrågor, reflektioner och fördjupningar som uppstod under samtalens gång. Orsaken 

till att halvstrukturerade intervjuer utnyttjades var att denna intervjumetod liknar ett 

vanligt samtal (Ryen, 2004), vilket kan möjliggöra att den intervjuades spontana 

beskrivningar och insikter får en mer central roll (Alvesson, 2011). Intervjuerna kan 

härigenom leda till fördjupade kunskaper och nya uppslag (a.a.). Nackdelen med 

halvstrukturerade intervjuer kan dock vara att material blir svårt att sortera och 

analysera (a.a.). Den halvstrukturerade intervjun är dock oftast den vanligast 

förekommande i kvalitativa studier (a.a.). 

 

För att bestämma vilka teman som samtalsintervjun skulle röra sig kring, samt i vilken 

ordning de öppna grundfrågorna skulle ställas, sammanställdes innan intervjuerna en så 

kallad intervjuguide (Ryen 2004). Enligt Lantz (2013) har en sådan intervjuguide sitt 

största värde i att konceptualisera innehållet och säkerställa att frågorna hänger samman 

med studiens teoretiska utgångspunkter. I föreliggande studie utformades grundfrågorna 

utifrån tre teman sammankopplade med studiens syfte och frågeställningar. Dessa tre 

teman berörde lärarnas förväntningar inför Gy11, vilken typ av hjälp och stöd de ansåg 

sig ha fått i reformen samt vilka som ansågs ha varit reformens största möjligheter, 

respektive svårigheter. Då det var viktigt att det inte skulle uppstå någon tidsbrist i 

samband med intervjuerna avsattes 2 timmar för respektive intervju. På det sättet gavs 

utrymme för eventuella följdfrågor och fördjupade reflektioner som kunde  uppstå under 

intervjuns gång. 
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När datainsamlingen var klar transkriberades intervjuerna och relevant data 

kategoriserades utifrån studiens centrala teman. Resultatet har sedan analyserats utifrån 

ett implementeringsperspektiv. Den litteratur som använts för att kartlägga det 

teoretiska perspektivet samt för att genomföra analysen har sökts fram genom två olika 

metoder. Initialt gjordes sökningar i databaserna ERIC, SwePub och Google Scholar. 

Utifrån dessa sökningar gjordes sedan ett urval på den litteratur som var mest relevant 

för studien och genom detta urval kom jag sedermera i kontakt med ytterligare 

användbar litteratur. För analysens bredd och djup valdes litteratur som representerades 

av forskning på såväl den nationella som den internationella arenan.  

 
3.1.1 Urval & avgränsningar 

I studien har intervjuer gjorts med fyra lärare, yrkesverksamma i ämnet svenska, från tre 

olika gymnasieskolor i Kalmar län. Initialt skickades mail ut till samtliga svensklärare 

på tre kommunala skolor samt en friskola vilket sedermera resulterade i de fyra 

intervjuerna. För att svarsunderlaget skulle få en så stor bredd som möjligt intervjuades 

lärare från olika skolor.  

 

Urvalet baserades även på att de intervjuade lärarna skulle ha varit yrkesverksamma 

såväl innan, som under och efter reformens genomförande 2011. Syftet med detta var att 

lärarna skulle kunna jämföra den tidigare läroplanen Lpf94 och den nya läroplanen 

Gy11 samt reflektera kring skillnader i möjligheter och utmaningar i de båda 

läroplanerna samt att de skulle kunna redogöra för sina förväntningar inför reformen 

2011. I övrigt har ingen särskild hänsyn tagits till de intervjuade lärarnas ålder eller kön 

då det inte ansågs spela någon roll för studiens syfte.  
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3.2 Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det både viktigt och nödvändigt för såväl den 

mänskliga som den samhälleliga utvecklingen att forskning på olika områden sker, att 

den är kvalitativ och att den riktas mot relevanta frågor. Samtidigt måste detta krav på 

forskning ställas mot det faktum att samhällets medborgare har ett individskyddskrav, 

det vill säga ett krav på skydd mot otillbörlig insyn och skydd mot att utsättas för fysiskt 

eller psykisk skada. För att förhindra att dessa båda krav krockar har Vetenskapsrådet 

(2002) sammanställt ett antal forskningsetiska principer som man anser att det 

samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsfältet alltid bör utgå ifrån. 

 

I föreliggande studie har hänsyn tagits till dessa forskningsetiska principer i den mån det 

varit möjligt och nödvändigt. Vetenskapsrådet (2002) talar om ett så kallat 

informationskrav vilket innebär att den som utför undersökningen måste informera 

deltagarna om den aktuella forskningens syfte samt vilka villkor och förutsättningar 

som gäller för deltagarens medverkan (a.a.). Den information som ges kan vara mer 

eller mindre detaljerad men viktigt är att eventuella risker för obehag eller skada 

redovisas samt att det med tydlighet framgår att medverkan i undersökningen är frivillig 

(a.a.). I samband med att intervjuerna för föreliggande studie bokades skickades ett 

dokument till de berörda intervjupersonerna där fullständig information om studiens 

syfte, genomförande och framtida plats för publicering angavs. I dokumentet framgick 

tydligt de intervjuade personernas rättigheter samt mina skyldigheter, i form av 

undersökningsledare. Vid intervjutillfällena säkerställdes sedan att de intervjuade 

personerna hade tagit del av dokumentet innan själva intervjun tog sin början. Vid 

intervjutillfället säkerställdes också att de intervjuade lärarna var medvetna om att de 

när som helst skulle kunna avbryta sin medverkan i studien utan att jag, som 

undersökningsledare, skulle försöka övertyga dem om något annat. Detta gjordes utifrån 

det som Vetenskapsrådet (2002) kallar för samtyckeskravet och som utgår från att 

studiens deltagare själva har full rätt att bestämma över sin medverkan.  

 

I studiens resultat och analys har lärarnas riktiga namn bytts ut mot fiktiva namn. 

Dessutom anges inte namnen på de skolor där lärarna jobbar. Detta val gjordes för att i 

största möjliga mån försvåra en identifiering av de intervjuade lärarna utifrån det som 

Vetenskapsrådet (2002) kallar för konfidentialitetskravet. Detta krav går ut på att 

uppgifter kring deltagarna i undersökningen i så hög grad som möjligt ska behandlas 

med största konfidentialitet och att personuppgifter ska behandlas så att ingen, utanför 

forskningen, ska kunna komma åt dem (a.a.).  
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3.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studie gör inte anspråk på att tala om vad alla lärare i Sverige har för 

uppfattningar om och attityder till läroplansreformen 2011. Ejvegård (2009) menar att 

man i forskningssammanhang inte får dra alla över en kam. Man bör alltså akta sig för 

att säga att en företeelse gäller för alla såvida man inte har möjlighet att fråga alla, eller 

kan göra en undersökning med ett urval som i så hög grad som möjligt överensstämmer 

med den population man vill uttala sig om. Föreliggande studie gör inte anspråk på att 

tala om vad alla lärare i Sverige, eller ens i Kalmar län, anser om gymnasiereformen 

2011. Syftet är istället att belysa några utvalda lärares uppfattningar om och attityder till 

Gy11 för att undersöka om det kan finnas ett samband mellan dessa attityder och de 

förutsättningar under vilka implementeringen av Gy11 gjordes. För detta syfte, och med 

beaktande av tidsbegränsningar, ansågs fyra intervjuade lärare vara fullt tillräckligt.    

 

För föreliggande studie valdes datainsamlingen att göras via halvstrukturerade 

samtalsintervjuer. En enkätstudie hade möjligtvis kunnat ge ett större bredd i 

svarsunderlaget men, som tidigare konstaterats var detta inte syftet för studien. För att 

kunna belysa ett samband mellan ett fenomen och ett annat, i det här fallet 

implementeringen och lärarnas uppfattningar, behövde jag använda en metod som gav 

utrymme för reflektion och fördjupning varför samtalsintervjuer med en 

halvstrukturerad form ansågs mest lämplig.  
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4 Resultat och diskussion  
I följande kapitel redogörs för det resultat som framkom genom intervjuerna. Resultatet 

presenteras utifrån tre teman. Först avhandlas de förväntningar lärarna hade på 

gymnasiereformen 2011 och huruvida man anser att dessa förväntningar har levts upp 

till. Därefter presenteras lärarnas uppfattningar om det stöd och den hjälp man anser sig 

ha fått i implementeringen av reformen och sist avhandlas vilka man anser har varit 

Gy11:s största möjligheterna och svårigheterna. Efter varje tematiserat kapitel följer en 

resultatanalys där det framkomna resultatet diskuteras utifrån ett studiens bakgrund och 

teoretiska perspektiv.   

 

4.1 Lärarnas förväntningar på Gy11 

Följande kapitel berör de förväntningar de intervjuade lärarna hade inför 

gymnasiereformen 2011 samt huruvida man anser att dessa förväntningar har uppfyllts.  

 
4.1.1 En ny läroplansreform 

De intervjuades lärarna menar att de överlag kände sig något splittrade inför 

gymnasiereformen 2011. De största förväntningarna tycks ha legat på den nya 

betygsskalan medan man gällande den nya läroplanen, de nya ämnesplanerna och 

kunskapsmålen inte riktigt visste vad man kunde förvänta sig eller hur reformen skulle 

komma att se ut.  

 

 Jennie: Alltså, jag hade inte sådär jättestora förväntningar… Vi [hade] ju 

hållt på och jobba med den här, GY-07. Där satt vi och jobbade jättemycket för det och 

sen så las ju den reformen ner och då kände man…lite såhär trötthetskänsla.  

 

Jennie och Emma nämner att förväntningarna inför Gy11 var lågt ställda och att man 

inför beskedet om nya förändringar snarast kände en trötthet. Som en anledning till 

detta nämner båda två nedläggningen av reformen GY-07, en reform som sjösattes av 

regeringen i mitten på 2000-talet och där lärarna initialt gjordes mycket delaktiga i 

utformningsarbetet. I samband med regeringsskiftet 2006 skrinlades planerna på GY-07 

och istället tillsattes under 2007 en ny utredning som sedermera kom att resultera i 

Gy11. Emma menar att den avblåsta reformen orsakade irritation bland lärarkollegiet då 

man ansåg att allt arbete man lagt ner, i princip, bara ignorerades. När det sedan blev tal 

om att en ny utredning skulle göras och att ett nytt reformarbete skulle påbörjas möttes 

det av mer skepsis än förväntningar bland lärarna. Man visste inte vad som väntade, vad 

reformen skulle innebära eller om den, den här gången, överhuvudtaget skulle bli av. 

 

Gällande behovet av en ny läroplan och en ny betygsskala förekommer det, bland de 

intervjuade lärarna, delade åsikter. Jennie och Birgitta menar att skolan var i behov av 

en förändring och att Lpf94 inte längre räckte till. Man förväntade sig också att 

reformen skulle innebära en större tydlighet vilket på sikt skulle kunna komma att 

underlätta arbetsbördan. Sofie och Emma uttrycker istället att det fanns en oro över att 

reformen skulle innebära att arbetsbelastningen skulle öka och arbetet försvåras. Emma 

framhåller dock att när det väl blev klart att reformen 2011 verkligen skulle bli av 

uppstod förhoppningar om att Gy11 skulle medföra en större tydlighet, både gällande 

kunskapskriterierna och kursernas innehåll, än vad Lpf94 hade kunnat erbjuda. Birgitta 

lyfter specifikt det stora tolkningsutrymmet i Lpf94 och pekar på den oklarhet som 

präglat den dåvarande läroplanens kursplaner och kunskapskriterier.  
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4.1.2 Förhoppningar om en mer rättvis betygsskala 

Emma, Jennie och Birgitta berättar att de största förväntningarna inför reformen 2011 

låg på den nya betygsskalan. Det fanns förhoppningar om att kunskapskriterierna och 

målen nu skulle bli tydligare och att bedömningen och betygssättningen således skulle 

bli enklare och mer rättvis. Jennie menar att de extra betygsstegen D & B, specifikt, var 

något man såg positivt på. Lpf94s betygsskala med stegen IG-MVG ansågs inte 

tillräcklig då det blev ett allt för stora hopp mellan de olika stegen. Det kunde skilja 

mycket i kunskaper mellan en elev med ett stark G och en elev med ett svagt G men 

båda eleverna fick i slutändan ändå samma betyg. Därför hade också de inofficiella 

betygsstegen, G-, G+, VG-, VG+ och  MVG – börjat användas allt mer frekvent på 

skolorna för att markera skillnader mellan eleverna. Det framhålls dock att det fanns ett 

missnöje hos både lärare och elever att dessa skillnader ändå inte syntes i slutbetyget 

och därför såg man nu med tillförsikt fram emot att istället få officiella mellanbetyg att 

sätta. Sofie är dock inte helt enig gällande behovet av en ny betygsskala med fler steg. 

 

 Sofie: Alltså jag hade inte så stora förväntningar, jag förstod inte vad 

problemet var innan. G, VG, MVG, alltså, det är tre betygskriterier. Nu skulle man 

plötsligt ha massor med andra…det är ju krångligt att sätta betyg ändå…så jag hade 

inga positiva förväntningar.  

 

Sofie menar att betygssättningen överlag är en besvärlig del av läraryrket och att hennes 

syn på en betygsskala med fler steg snarast var att den skulle innebära mer tolkning och 

värdering bakom varje betyg vilket också skulle leda till en tyngre arbetsbörda. Sofie 

tycker också att det är så det har blivit och att betygssättningen är betydligt mer 

arbetsam idag än vad den var tidigare. Även Emma framhåller hur betygssättningen 

kräver betydligt mer arbete och tid idag. Hon menar att de förhoppningar man hade på 

att en betygsskala med fler steg skulle underlätta betygssättningen inte alls har infriats. 

Istället kräver varje enskilt betyg mer övervägande och blir således betydligt mer 

tidskrävande. De intervjuade lärarna anser inte heller att mellanbetygen B & D har levt 

upp till de förväntningar man från början hade på dem.  

 

 Jennie: Det blir ju svårigheter när det är det här med övervägande 

del…vad är övervägande del? Och då blir det ju inte riktigt de här mellanstegen som ett 

G+ eller ett VG – skulle ha varit…det blev inte riktigt som man hade tänkt sig.  

 

Jennie menar att en anledning till att förväntningarna på att den nya betygsskalan inte 

har infriats kan vara att begreppsformuleringarna i kunskapskraven erbjuder alldeles för 

stora tolkningsmöjligheter. Även Emma lyfter de vaga begreppsformuleringarna som en 

problematik med den nya betygsskalan. Hon menar att lärarna idag måste ägna tid åt att 

fundera över vad begrepp som till viss del och övervägande betyder och innebär.  

 

Samtidigt menar både Emma och Birgitta att det mesta i Gy11 har blivit tydligare och 

mer specificerat än i Lpf94. Exempelvis lyfter Birgitta hur Gy11:s betygskriterier är 

betydligt mer omfångsrika än tidigare kursplaner, men att begreppen är svårtolkade 

vilket ändå bidrar till stor osäkerhet och även lokala tolkningar. Detta är något som även 

Emma pekar på då hon berättar att man på olika skolor har olika uppfattningar om vad 

betygskriterierna anses betyda. Sofie menar att det redan från början har saknats tydliga 

exempel och direktiv kring hur den nya betygsskalan ska användas och hur den ska 

tolkas och hon menar att det därför fortfarande förekommer stor osäkerhet kring vad 

kunskapskravens begrepp egentligen betyder och innebär. Samtidigt menar hon att 

osäkerheten inte bara tycks finnas hos lärarna ute i skolorna. 
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 Sofie: Det är inte klart och tydligt hur man ska betygssätta, för skolverket 

talar ju mot varandra, hela tiden.   

 

Sofie anser att Skolverket från början var allt för otydliga kring betydelsen och 

innebörden av de nya betygskriterierna och hon tycker inte heller att tydligheten ökat 

med tiden. Visserligen finns det några exempel att tillgå men Sofie menar att det inte är 

tillräckligt och att en bättre satsning på tydligare direktiv hade kunnat minska den 

osäkerhet kring betygsskalan som hon fortfarande tycker sig se bland lärarkollegorna.   

 
4.1.3 Resultatanalys 

För att implementeringen av ett politiskt beslut och ett nytt system i en verksamhet ska 

bli framgångsrik krävs att vissa förutsättningar tas i beaktande (Berg, 2014). De aktörer 

som i verksamheten ska förverkliga det politiska beslutet måste ges möjlighet att ha 

såväl viljan som förståelsen och förmågan att kunna genomföra förändringarna 

(Sannerstedt, 2001). I samtalsintervjuerna framkommer att lärarna i studien kände både 

skepsis och trötthet inför beskedet om gymnasiereformen 2011. I reformarbetet inför 

den tidigare aktuella reformen GY-07 hade lärarna i hög grad gjorts delaktiga och när 

reformen, i samband med ett regeringsskifte, skrinlades, uppstod känslan av att det som 

lärarna trott på och arbetat för en längre tid inte betydde något. Utifrån Sannerstedts 

(2001) och Vedungs (1998) teorier om viljans och motivationens betydelse för att en 

reform ska bli framgångsrik kan det i ett sådant här läge uppstå problem om lärarna 

känner en ovilja inför de förändringar som ska genomföras. I ett sådant fall riskerar 

reformen att inte nå önskat resultat. I intervjuerna med lärarna framhåller de dock att de, 

när de väl insåg att Gy11 verkligen skulle bli av, ställde om och började att arbeta 

utifrån de nya förutsättningarna.  

 

Bland de intervjuade lärarna fanns delade uppfattningar om behovet och nyttan av en ny 

läroplan, nya ämnesplaner och en ny betygsskala. Om lärarna inte ser någon nytta eller 

förstår betydelsen av genomförandet av en reform kan detta innebära att de heller inte 

har någon vilja att införliva den i verksamheten (Berg, 2014). I ett sådant läge blir det 

viktigt för beslutsfattarna att tydligt motivera varför reformen ska genomföras (a.a.). 

Kopplat till föreliggande studie framhålls av samtliga intervjuade lärare att 

informationen kring Gy11:s genomförande, innehåll och mål länge var bristfällig. Satt i 

förhållande till att den föregående reformen, GY-07 avblåstes bara ett år innan den var 

tänkt att implementeras i verksamheten bidrog den bristfälliga informationen till att 

lärarna länge var osäkra på om reformen överhuvudtaget skulle bli av. De intervjuade 

lärarnas skepsis inför reformen 2011 kan ses som ett resultat av den bristande 

informationen och den trötthet man kände inför den politiska nyckfullheten och det är 

därför rimligt att anta att deras motivation och vilja att implementera Gy11 var lägre än 

vad det kanske hade varit under andra förutsättningar. 

 

Adolfsson (2013) beskriver hur man i de reformtexter som föregick Gy11 framhöll vaga 

formuleringar och tolkningsfrihet som ytterst problematiska faktorer i Lpf94s 

kursplaner och kunskapskrav. Enligt Adolfsson (2013) ansåg man i reformtexterna att 

betygens olikvärdighet och lärarnas misslyckade uppdrag gick hand i hand med den 

tolkningsproblematik som förekom i den allt för dåligt formulerade läroplanen Lpf94. 

Således lovade man i både propositionen 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya 

gymnasieskolan och 2008/09:66 En ny betygsskala att kunskapskraven skulle ses över, 

struktureras upp och tydliggöras. Man ville genom detta uppnå att tolkningsfriheten 

minskade vilket skulle medföra att lärarnas arbete underlättades eleverna gavs möjlighet 
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till en högre måluppfyllelse. Utifrån detta blir det mycket intressant att notera att det i 

flertalet intervjuer i studien framkommer att Gy11:s kunskapskrav anses innehålla för 

vaga begrepp och för stora tolkningsmöjligheter. Adolfsson (2013) menar också att det 

dominerande syftet med reformen 2011 var att strama upp, strukturera och tydliggöra 

men i intervjuerna framkommer alltså att vaga formuleringar i kunskapskraven anses 

vara ett problem även i Gy11. Samtidigt menar lärarna att man tydligt märker att 

ambitionen av en ökad tydlighet genomsyrar hela Gy11 där ämnesplaner och 

kunskapskrav har blivit mer omfattande.  

 

Lärarna i sin roll som offentliga tjänstemän anses vara de som ska införliva politiska 

beslut i skolverksamheten (Fredriksson, 2010) och Penuel m.fl. (2007) poängterar hur 

lärarnas inställning till en reform är direkt avgörande för hur reformens utfall blir vilket 

är intressant att ställa gentemot hur samtliga av de intervjuade lärarna i denna studie 

menar att deras förväntningar på reformen 2011 var mycket lågt ställda. De största 

förväntningarna tycks ha legat på den nya betygsskalan vilken man förväntade sig 

skulle göra betygssättningen enklare och arbetsbördan lättare. Samtliga lärare menar 

dock att dessa förväntningar inte har införlivats då det istället har blivit svårare och mer 

tidskrävande att sätta betyg efter Gy11:s införande.  
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4.2 Lärarnas uppfattningar om implementeringens förutsättningar 

I följande kapitel redogörs för lärarnas uppfattningar om de förutsättningar under vilka 

gymnasiereformen 2011 genomfördes och huruvida det stöd man fick i 

implementeringsprocessen ansågs ha varit tillräckligt.  

 
4.2.1 En snabb implementering 

Emma berättar om hur Gy11 först presenterades för lärarna genom att Skolverket 

skickade ut förslag gällande kursernas innehåll och utformning. Utöver detta ingick 

vissa lärarkollegor i de grupper på Skolverket som arbetade med att arbeta fram 

läroplansförändringarna och Emma menade att man således kunde få viss information 

via dessa kollegor om vad som var på gång. Men någon fullständig information om 

läroplanerna och ämnesplanernas innehåll samt hur den nya betygsskalan skulle se ut 

fick man inte förrän Gy11 gick igenom och började implementeras under hösten 2011. 

Emma menar då att betygsskalans nya utformning och kursernas annorlunda upplägg 

blev något av en överraskning.  

 

Samtliga intervjuade lärare menar att arbetet med implementeringen av Gy11 främst 

skedde under enskilda kompetensutvecklingsdagar då man satt i ämneslag eller 

arbetslag och diskuterade förändringarna och tolkade kursernas centrala innehåll och 

kunskapskriterier. Birgitta berättar om hur man främst arbetade med att tolka det nya 

materialet på höstkanten 2011, innan terminen och kurserna hade startat. När läsåret 

sedan drog igång menar Birgitta att man släppte det mesta av det kollegiala samarbetet 

kring Gy11:s implementering, något som hon anser att man borde ha fortsatt med.  

 

Birgitta: Det hade man ju kunnat jobba med mycket mer, sen när kurserna 

väl var igång, när man hade lite att jämföra med, vad man hade fått in för material. 

  

Att implementeringen förväntades gå snabbt och att det kollegiala samarbetet försvann 

från agendan när kurserna väl startade är något som även Emma och Jennie lyfter. 

Enligt dem skedde implementeringsarbetet mestadels i början av hösten 2011 och 

relativt snabbt därefter förväntades reformen ha fått genomslag i skolans verksamhet. 

Då reformen, från skolledningens håll, ansågs helt införlivad i skolans verksamhet 

satsades heller inga resurser på någon fortsatt implementering.  

 

Jennie berättar om hur det i samband med implementeringsprocessen kom ut externa 

föreläsare och berättade om den nya betygsskalan och hur den var tänkt att användas. 

Jennie menar dock att det uppstod en viss problematik då reformen skulle genomföras 

så snabbt och alla bitar skulle falla på plats med en gång. 

 

 Jennie: Vi hade Per Måhl ute från Skolverket som föreläste om 

betygsskalan på höstkanten 2011. Men då kändes allt så nytt och främmande. Man hade 

nästan behövt att han kom lite senare och att han hade kunnat förklara mer, för just då 

kändes ju allting bara väldigt svårt.  

 

Samtliga lärare framhåller att tid var något man hade behövt mer av i implementeringen 

av Gy11, för att till fullo kunna tillgodogöra sig all ny information och sätta sig in i det 

nya systemet. Birgitta menar att när man från skolledningens håll släppte 

implementeringen så snabbt skapade man bara förusättningar för osäkerhet. Hon menar 

att det för alla lärare uppstod mycket frågor efterhand, frågor som man nu fick försöka 

reda ut bland kollegorna och som ytterligare ökade tolkningsutrymmet. Sofie menar 
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dock att anledningen till att reformen genomfördes så snabbt kan förklaras ur ett 

politiskt perspektiv.   

 

 Sofie: Det är klart, när du är ett parti som sitter i regeringen och du har 

fyra år på dig, då måste du ju visa resultat och därför var det viktigt att köra igenom 

reformen så snabbt. 

 

Sofie är övertygad om att implementeringen av Gy11 hade kunnat får mycket högre 

kvalitet om den hade genomförts i fler steg där förändringarna först hade genomförts i 

grundskola och därefter i gymnasiet. Då hade de grundskoleelever som gick ut 

grundskolan med Lpo94 och sedan fick börja gymnasiet med Gy11 redan varit bekanta 

med den nya betygsskalan och några av begreppen och således också varit bättre 

förberedda för det ”nya” gymnasiet. Som det var nu saknade dessa elever, enligt Sofie, 

helt de förkunskaper och förutsättningar som krävdes för att möta den nya 

gymnasieskolans högre krav. Återigen lyfter Sofie den politiska aspekten av beslutet att 

implementera båda reformerna på en och samma gång. 

 

Sofie: Du kan ju som sagt inte vänta i tio år när du är en alliansregering 

som har fyra år i taget. Det var därför det var så viktigt att köra. Men det var ju 

orättvist för eleverna. 

 

Även Jennie lyfter att reformens utfall hade kunnat få högre kvalitet om 

implementeringen skett i fler steg, först i grundskolan och därefter i gymnasiet. Hon 

menar att en sådan stegvis implementering hade kunnat bidra till att eleverna varit bättre 

förberedda och därmed också mer motiverade till de högre krav de nu mötte i 

gymnasiet.  

 
4.2.2 Ett otillräckligt stöd 

Emma framhåller hur implementeringen av Gy11 blev lite av ett antiklimax då man, på 

grund av nedläggningen av GY-07, inte riktigt tog reformen 2011 på allvar, varken från 

skolledningens eller lärarnas sida. Att informationen från Skolverket dessutom var 

relativt knapp gjorde att när reformen väl gick igenom och började implementeras 

uppstod en stress hos de flesta skolor att snabbt försöka få tag på den hjälp och det stöd 

som fanns att tillgå. Resultatet blev att stödet blev otillräckligt för alla som behövde det. 

Birgitta framhåller hur ett större externt stöd under en längre tidsperiod hade kunnat 

bidra till att implementeringen av Gy11 hade känts lättare att ta sig an.  

 

Både Emma och Sofie menar att ansvaret för implementeringen av Gy11 i mångt och 

mycket har legat på lärarnas egna axlar. Sofie menar att det finns en stor problematik i 

att implementera en reform samtidigt som den normala verksamheten fortgår parallellt. 

Att arbeta heltid med sina ordinarie uppgifter och samtidigt försöka lära sig ett helt nytt 

system och ändra arbetssätt fungerar enligt Sofie, inte.   

 

 Sofie: Det fungerar ju inte så i det privata näringslivet, då stänger ju 

verksamheten ner, eller så tas det in vikarier, och så är alla anställda beordrade att gå 

på utbildning och lära sig. Men så fungerar det inte i skolan för där måste ju arbetet 

fortgå hela tiden. Men jag tycker inte att man ska behöva lärt sig något nytt samtidigt 

som man jobbar fullt ut med någonting gammalt. 

 

Även Emma lyfter denna problematik då hon menar att det både var svårt att få tillgång 

till och att hinna få det stöd man ville ha när det vanliga arbetet fortskred som vanligt. 
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 Emma: Det här var ju något som låg utanför tjänsterna. Vi fick ju inte in i 

tjänsterna det året, eftersom vi inte visste om reformen skulle genomföras, att vi fick 

några timmar att läsa in oss på det nya. Utan allt det skedde ju vid sidan av och man 

förväntades göra det på sin administrativa tid, samtidigt som allt det man vanligtvis gör 

där, så det var väldigt svårt att hinna med. 

 

Emma anser att det hade varit till stor hjälp i implementeringen om extra timmar hade 

lagts in i lärarnas tjänster för att ge möjlighet att läsa in sig på Gy11. Hon menar att det 

nu blev väldigt arbetsamt att sätta sig in det nya systemet och därmed menar Emma, 

påverkades också hela inställningen till Gy11 som reform negativt. Att arbeta parallellt 

med två läroplaner anser Emma inte heller var så enkelt.  

 

 Emma: Den gamla skulle ju fasas ut, så man hade två system i huvudet 

och det fanns ju inte tid heller, till mer planeringstid för det nya, eftersom att vi jobbade 

som vi gjorde. Vi hade ordinarie lektioner och så fanns det inte tid för samarbete eller 

diskussioner kring det här.  
 

Det kollegiala samarbetet lyfter samtliga, intervjuade lärare, som någonting mycket 

viktigt i implementeringsprocessen. Sofie menar exempelvis, att det är igenom olika 

typer av rättningsgrupper som hon har fått sin säkerhet på Gy11:s betygskriterier och 

betygsskala.  

 

 Sofie: När man sitter i rättningsgrupper så blir det så tydligt, och man 

bedömer inte olika. Man kan hjälpa varandra och man får en säkerhet i att se att andra 

rättar likadant som man själv gör.  

 

Birgitta & Jennie menar att man kan ta stöd i varandra när man känner sig osäker på 

någonting. Birgitta menar dock att diskussionerna kring kunskapskraven och den nya 

betygsskalan inte längre är lika frekvent som den var för ett par år sedan. Samtidigt 

ställer hon sig tveksam till att detta betyder att alla lärare känner sig säkra i den nya 

betygsskalan. Hon menar att det snarare har blivit så att man har hittat sitt eget sätt att 

använda det nya systemet vilket kan bidra till stora skillnader i betygssättningen 

beroende på skola eller på lärare. Hon menar också att det finns en fara i att som lärare 

anse sig helt fullärd i en betygsskala eftersom det alltid finns områden att utveckla sig i 

och lära sig mer kring. 

 

 Birgitta: Jag tror att vi, här på skolan, hade behövt jobba mycket mer 

kring det här. Första året så klagade man på att det inte fanns tillräckligt med exempel 

eller direktiv men det har ju faktiskt hänt en del där. Så vi hade behövt studera det mer.  

 
4.2.3 Resultatanalys 

Berg (2014) menar att stora utbildningspolitiska reformer tar tid att implementera så att 

de lever upp till beslutsfattarnas intentioner. Än mer tid tar implementeringen om det 

finns en motvilja mot reformen eller om skolans lärare inte görs tillräckligt involverade 

i processen (a.a.). I intervjuerna i denna studie framkommer att lärarna anser att tid och 

tillräcklig information var två faktorer som fattades i implementeringen av Gy11. Det 

faktum att informationen om reformens innehåll och struktur kom så sent bidrog till att 

skapa en stress bland skolorna som inte riktigt hade vetat hur man skulle ställa sig till 

reformens vara eller icke vara. Plötsligt var det skarpt läge och man hade inte tillräcklig 

tillgång till stöd eller hade avsatt tillräckligt med tid för lärarna att till fullo kunna sätta 
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sig in i det nya systemet. Intressant blir att betrakta detta utifrån Sannerstedts (2001) 

teorier om hur viktigt det är att ta hänsyn till såväl viljan, förståelsen som till förmågan 

att kunna genomföra en reform. I tidigare analyskapitel (4.1.3) lyftes huruvida den 

politiska nyckfullheten och nedläggningen av GY-07 kan ha påverkat lärarnas 

motivation och vilja att genomföra Gy11. Härvid går det således också att fundera över 

huruvida den bristande informationen och den stress detta sedermera resulterade i 

bidrog till att lärarnas erbjöds en sämre förmåga att kunna följa och genomföra 

reformbeslutet.  

 

Reformen 1994 hade sagt sig satsa på en minskad byråkratisk styrning och en ökad 

professionell styrning av läraryrket (Adolfsson, 2013. Fredriksson, 2010). Det 

handlingsutrymme, den tolkningsfrihet och den minskade centrala styrning som detta 

medförde kritiserades starkt i propositionen 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den 

nya gymnasieskolan. Man menade att problematiken med Lpf94s bristande styrning 

hade börjat redan i implementeringen då inga tydliga direktiv gavs vilket resulterade i 

en allt för stor tolkningsfrihet av styrdokumenten och därmed också en olikvärdig skola. 

Intressant att notera är hur lärarna som medverkar i denna studie även uppfattar att 

samma problematik förekommit vid implementeringen av Gy11. Enligt de intervjuade 

lärarna skedde implementeringen under en mycket begränsad tid och med ett mycket 

begränsat stöd. Arbetet med att tolka ämnesplanernas centrala innehåll och 

kunskapskriteriernas begrepp gjordes under enskilda kompetensutvecklingsdagar och 

det framhålls av de intervjuade lärarna att det själva fick tolka och analysera 

reformmaterialet.  

 

Utifrån Vedungs (1998) faktorer för en lyckad implementering måste många 

förutsättningar tas i beaktande för att en reform ska kunna genomföras på ett adekvat 

sätt. Dessa faktorer går i mångt och mycket att koppla samman med Sannerstedts (2001) 

teorier om vilja, förståelse och förmåga. Detta är intressant att ställa mot hur det i 

föreliggande studie framkom att lärarna själva framhöll sin oförmåga att fullt ut 

tillgodogöra sig kunskaper om det nya systemet utifrån de förutsättningar som 

implementeringen gjordes under. Som exempel på detta talas specifikt om det faktum 

att det ordinarie arbetet fortskred i samma omfattning som tidigare, parallellt med att 

lärarna förväntades läsa in sig på, lära sig och dessutom anpassa sitt arbetssätt efter 

Gy11. Lärarna förväntades tillgodogöra sig tillräcklig förståelse och kunskap kring 

reformen på sin administrativa tid, då de dessutom skulle utföra samma arbetsuppgifter 

som tidigare. Att det inte lades till extra timmar i tjänsterna för denna typ av arbete 

anser lärarna ha bidragit till att förutsättningarna för implementeringen av Gy11 

försvårades mer än nödvändigt.  

 

De intervjuade lärarna tycks vara överens om att implementeringen i mångt och mycket 

har varit ett ansvar som lagts på de enskilda lärarna snarare än att den genomförts med 

stöd och hjälp uppifrån. Enligt Sannerstedts (2001) samt Fowlers & Poetters (2004) 

teorier om top-down kontra bottom-up implementering måste Gy11 betraktas som en 

top-down implementering där beslutet färdades uppifrån och ner genom beslutskedjan. 

Intressant är att betrakta vad som händer när tillräckliga stödinsatser saknas då beslutet 

ska implementeras i verksamheten. Det övergripande syftet med Gy11, och det som 

framhölls i reformtexterna, var att skapa en bättre struktur och minska tolkningsfriheten. 

I intervjuerna framkommer att lärarna, vid implementeringen av Gy11, på grund av 

bristande stödinsatser var tvungna att göra egna tolkningar och utarbeta egna sätt att 

hantera de nya kunskapskraven och den nya betygsskalan då tydliga direktiv och 

exempel saknades.  
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I resultatet framkommer att det under implementeringen mest satsades på kollegiala 

samarbeten kring det nya materialet. Lärarna framhåller att detta var något de värdesatte 

och att det var i sina kollegor man fann råd då tillräckliga stödinsatser saknades i 

implementeringsprocessen. Detta går att koppla till hur Penuel m.fl. (2007) framhåller 

det kollegiala samarbetet som viktigt för en reforms framgångsrika utfall och han visar i 

sin studie hur de skolor som använde lärarkollegiet som grupp i sitt 

implementeringsarbete hade en mer framgångsrik reform än andra skolor. I 

samtalsintervjuerna framkommer att samtliga lärare idag känner sig säkra och relativt 

trygga i den nya betygsskalan, men de lyfter också hur detta beror på att de arbetat 

kollegialt med den genom olika rättningsgrupper, ämnes- och arbetslag, snarare än 

genom hjälp och stöd uppifrån.  

 

Penuel m.fl. (2007) framhåller hur det vid implementeringar av politiska beslut i en 

skolverksamhet är av yttersta vikt att beslutsfattarna kvalitetssäkrar lärarnas 

professionalitet eftersom denna är direkt avgörande för hur framgångsrik en reform blir. 

I samtalsintervjuerna i denna studie menar dock lärarna att de, i samband med reformen 

2011, inte erbjöds någon direkt professionsutveckling mer än de externa föreläsningar 

som förekom.  
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4.3 Uppfattningar om Gy11:s möjligheter och svårigheter 

I följande kapitel redogörs för lärarnas uppfattningar om Gy11:s största möjligheter och 

svårigheter.  

  
4.3.1 Hårdare krav i den nya gymnasieskolan 

De intervjuade lärarna verkar vara överens om att kraven på eleverna har blivit betydligt 

hårdare i samband med införandet av Gy11:s ämnesplaner och kunskapsmål. Birgitta 

menar att de höjda kraven överlag är något positivt då eleverna får en annan 

utgångspunkt efter avslutade gymnasiestudier. På frågan om ämneskunskaperna 

generellt har blivit större hos eleverna efter avslutade kurser menar Birgitta att så 

förmodligen är fallet hos de flesta och att detta till största sannolikhet beror på att 

lärarna, i och med de nya kursplanerna, har fått tydligare direktiv om vilka kunskaper 

som ska förmedlas. Vad det gäller svenskämnet lyfter Birgitta också hur den utökade 

mängden svenska eleverna läser i gymnasiet, där man från Lpf94s två obligatoriska 

kurser i ämnet svenska, Svenska A & B, har gått över till Gy11:s tre obligatoriska 

kurser i svenska, Svenska 1, 2 och 3, bidrar till ökade ämneskunskaper. Birgitta menar 

att man i och med detta har lagt mer fokus på det vetenskapliga skrivandet och med det 

också ökat elevernas kunskaper och förutsättningar inför fortsatta studier. Emma håller 

däremot inte med om att ämneskunskaperna generellt har blivit större hos eleverna. 

Gy11:s kursplaner innehåller fler kunskapskrav och specificerade förmågor som 

eleverna ska ha efter avslutade kurser och enligt Emma innebär denna ökade mängd 

stoff en enorm stress i det dagliga skolarbetet. Denna stress bidrar till att eleverna får 

svårt att hinna tillgodogöra sig alla de kunskaper som krävs för de olika kurserna och 

framförallt att de har svårt att bära dem med sig efter att kurserna avslutas. Emma menar 

att höjda krav kan vara bra, men att de i Gy11 har blivit för höga i förhållande till den 

tid kurserna disponerar och att man därför inte kan uppnå det resultat man från början 

var ute efter, det vill säga högre ämneskunskaper hos eleverna.  

 

Sofie menar att det har blivit betydligt svårare för eleverna att möta de krav som ställs i 

Gy11:s kursplaner jämfört med Lpf94 och lyfter skillnaderna mellan kraven i 

grundskola och gymnasiet som ett problem.  

 

 Sofie: Svenska A (Lpf 94) var en repetition av grundskolan, nu är det ju 

inte det utan nu är det fortsättning på grundskolan, så redan där, så att säga, så finns 

det ju elever som inte har med sig baskunskaperna som de måste ha för att vara på 

gymnasiet.  

 

Sofie menar att det är bra att ställa höga krav men att man måste börja från början. 

Återigen lyfts problematiken med att Gy11 infördes samtidigt som grundskolans nya 

läroplan, Lgr11, vilket innebar att de nya eleverna på gymnasiet, de första åren, var för 

dåligt förberedda för högre kraven.  

 

Samtliga av de intervjuade lärarna talar om att det finns en ambition av tydlighet och 

struktur som genomsyrar hela Gy11. Lärarna anser dock att man inte helt har lyckats 

med att skapa tydlighet i kunskapskraven men något som lyfts som positivt är strukturen 

och den tydligare definitionen av ämnenas innehåll. Jennie menar att kunskapskraven 

ämnet i Gy11 har blivit mer definierat vilket har bidragit till att minska 

tolkningsmöjligheterna kring vilken kunskap som egentligen skulle behandlas i 

undervisningen. Jennie tror därför också att ämneskunskaperna generellt är större hos 

fler elever nu, än tidigare, och att detta framförallt beror på strukturen i det centrala 

innehållet som hjälper till att skapa en större förståelse för ämnet. Däremot, menar 
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Jennie, att de högre kraven i betygskriterierna kan innebära att ämneskunskaperna inte 

syns i betygen. Jennie säger att höga krav är bra att ställa men att man måste se till att 

undervisningen kan leva upp till dessa krav och att ungdomarna generellt, idag, inte 

riktigt är där än i sitt lärande eller i sin vilja att lära.  

 
4.3.2 En osäkerhet kring betygsskalan 

Att kunskapskraven har höjts har bidragit till att det har blivit svårare för eleverna att få 

höga betyg. Birgitta menar att även om det förekommer en viss otydlighet och 

tolkningsfrihet i de, något vaga, kunskapsbegreppen så är den nya betygsskalan inte lika 

godtycklig som den kunde vara under läroplanen Lpf94. Även Jennie menar, att trots 

något otydliga begrepp, så har de nya betygskriterierna och den nya betygsskalan lett till 

mer rättvisa betyg. Framförallt framhålls progressionen och den formativa bedömningen 

som en positiv aspekt. Att begreppen som finns i kunskapskriterierna återkommer i 

ämnenas alla kurser och i alla betygssteg gör, enligt Jennie, att det blir mycket lättare 

för lärarna att se en progression och att utifrån det sätta ett rättvist betyg. Dessutom blir 

det en igenkänning för eleverna när samma begrepp återkommer i alla ämnen. Samtidigt 

poängteras hur dessa begrepp kan innebära en problematik då det finns ett stort 

tolkningsutrymme i begrepp som nyanserat, goda formuleringar och med viss säkerhet. 

Detta bidrar till att det som, av Jennie, Emma och Birgitta ses som en av Gy11:s största 

möjligheter samtidigt kan bli en av Gy11 allra största svårigheter.  

 

Det tycks, dessutom förekomma en hel del osäkerhet kring hur betygsskalan ska 

hanteras ute på skolorna. Jennie menar att det fortfarande är mycket diskussion bland 

lärarkollegorna kring vad de olika begreppen betyder och hur betygskriterierna ska 

tolkas.  

 Jennie: Diskussionen är ju mest kring det här, behöver man ha allt, alla A, 

för att få A i slutbetyg och vad händer då om man får ett E och resten A och då är det ju 

enligt Skolverket så att man får ju inte mer än ett D, och det känns ju helt galet för mig.  

 

Även Emma menar att betygsskalan känns för hård mot eleverna och att 

betygskriterierna dessutom är för omfattande för kursernas storlek. Både Emma och 

Jennie menar att detta har bidragit till att många lärare gör som de själva anser bäst och 

därmed helt olika när det kommer till betygssättning. Jennie är övertygad om att detta, 

med största sannolikhet, beror på brister redan i implementeringen där lärarna från 

början tilläts, eller helt enkelt var tvungna att göra sina egna tolkningar och utarbeta sina 

egna sätt att hantera betygsskalan. 

 

 Jennie: Det var så mycket missförstånd från början. Alltså, det är ju ett 

stort problem och är ju fortfarande ett problem. Hade man klargjort direkt vad det var 

som gällde och vad är det som krävs för att man ska få ett A, behöver man ha alla delar 

A för att det ska vara ett A, eller är det…alltså där, missuppfattningarna som var… 

 

Birgitta lyfter de låga resultat som har präglat nationella proven de senaste åren och 

menar att dessa kan ha att göra med att lärarna rättar och bedömer hårdare än vad 

Skolverket kanske egentligen har tänkt sig, i hög grad eftersom att man är osäker på hur 

betygsskalan ska hanteras och generellt kräver mer av eleverna. Samtliga intervjuade 

lärare anser dock idag att de känner sig säkra i sin bedömning och betygssättning även 

om den tar med tid i anspråk än tidigare.  

 

 Emma:  Jag skulle säga att jag känner mig säker i den (betygsskalan) nu 

eftersom jag har jobbat så otroligt mycket med den. Vi jobbar väldigt mycket med att 
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samarbeta på skolan med ämnen och man jobbar väldigt mycket med sambedömning, 

om jag är osäker så lämnar jag över till en kollega. 

 
4.3.3 Resultatanalys  

Adolfsson (2013) menar att man inför gymnasiereformen 2011 framhöll att syftet var att 

skapa en skola där fler elever skulle ha möjlighet att nå en högre måluppfyllelse. För att 

lyckas med detta menade man att man var tvungen att satsa på en skola med en högre 

lärarprofessionalitet. För att säkra lärarprofessionaliteten ansåg man dock att man var 

tvungen att införa en mer centralt reglerad styrning av skolan och läraryrket (a.a.). I 

denna studie tycks det som att lärarna generellt ställer sig ganska positiva till den här 

typen av mer central styrning. Man framhåller exempelvis det faktum att ämnesplanerna 

är mer definierade, att det centrala innehållet är mer utförligt och att kunskapskraven är 

mer omfattande och menar att detta är bra. De svårtolkade begreppen som man anser 

förekommer i Gy11:s  kunskapskrav lyfts som en problematik och det tycks som att en 

tydligare styrning däri hade varit önskvärd.  

 

Lärarprofessionen är ett mycket komplext yrke där professionaliteten dels konstrueras 

inifrån, och dels uppifrån (Mickwitz, 2015. Fredriksson, 2010). Den uppifrån 

konstruerade professionaliteten tar sig uttryck i ökad kontroll av läraren och ökad insyn 

i verksamheten genom exempelvis en större utvärdering av elevernas måluppfyllelse 

(Mickwitz, 2015). I samband med reformen 2011 har elevernas måluppfyllelse hamnat i 

fokus. Under början på 2000-talet gick allt fler elever ut skolan med ofullständiga 

gymnasiebetyg och detta ville man genom Gy11 komma åt (Adolfsson, 2013). I 

samtalsintervjuerna i föreliggande studie framkommer att med den nya betygsskalan 

kom också kraven att bli större. De intervjuade lärarna framhåller att ökade krav 

generellt är bra och något som det fanns behov av i skolans verksamhet men man 

belyser samtidigt att rätt förutsättningar måste ges för att dessa ökade krav ska kunna 

uppfyllas. Lärarna menar exempelvis att kunskapskraven är för höga i förhållande till 

den tid som kurserna får, man menar också att det stoff som ska gås igenom är alldeles 

för omfattande vilket bidrar till en ökad stress hos såväl lärare som elever.  

 

Lärarna som intervjuats i studien menar att det fortfarande förekommer en stor 

osäkerhet bland många lärarkollegor kring hur man på rätt sätt bör hantera betygsskalan. 

Att detta fenomen är så vanligt, efter fyra år med Gy11, menar lärarna är skrämmande 

och tyder på hur bristfällig implementeringen faktiskt var. Sett ur Vedungs (1998) och 

Sannertedts (2001) teorier för en lyckad implementering kan här antas att 

förutsättningarna för att lärarna skulle kunna förstå vad som krävdes av dem gällande 

bedömning och betygssättning inte alls kunde uppfyllas. Följden av bristerna i 

implementeringsprocessen och därav lärarnas osäkerhet på betygsskalan kan tänkas bli 

att det ursprungliga syftet med en ny betygsskala inte uppfylls, det vill säga att betygen 

inte uppnår den likvärdighet eller rättvisa man från början avsåg (Proposition 

2008/09:66).  
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5 Sammanfattande slutsatser  
Skolan står under en ständig press att utvecklas och dess organisation, utformning och 

innehåll bestäms utifrån rådande samhällsförhållanden och politisk utveckling 

(Adolfsson, 2013). I forskningen framhålls hur skolan måste bli bättre och snabbare på 

att anpassa sig efter samhällets skiftningar för att bättre kunna mäta sig på en allt 

hårdare nationell och global arena (a.a.). När en utbildningsreform ska genomföras i den 

svenska skolan är det läraren, i sin roll som tjänsteman och myndighetsutövare, som 

förväntas realisera det politiska beslutet i verksamheten (Fredriksson, 2010). Samtidigt 

framhålls i forskningen att lärarens inställning till en reform kan vara direkt avgörande 

för vilket utfall förändringarna får (Berg, 2014) och lärarnas professionalitet och hur 

denna konstrueras både inifrån och uppifrån är centrala delar i diskussionen kring 

läroplansreformer och deras slutliga resultat (Mickwitz, 2015. Fredriksson, 2010). 

Läraryrket är komplext och många olika faktorer påverkar lärarnas yrkesutövning och 

roll i skolan. Mot bakgrund av detta fann jag det både intressant och nödvändigt att 

undersöka Gy11 ur ett lärarperspektiv för att försöka belysa huruvida det finns något 

samband mellan implementeringens förutsättningar och lärarnas uppfattningar om 

reformen, fyra år efter genomförandet. Denna studie kan med avseende på omfattning 

och komplexitet inte belysa detta forskningsområdet i sin helhet, varför studien  bör 

betraktas som en förstudie, att möjligen inspireras av, för kommande forskningsprojekt.  

 

Det framkommer genom de genomförda intervjuerna i studien att lärarnas förväntningar 

inför Gy11 var relativt lågt satta. En anledning till detta anges vara nedläggningen av 

GY-07, en reform som man inom lärarkåren hade arbetat hårt med under en längre tid. 

När reformen lades ner i samband med regeringsbytet 2006 uppfattade många av lärarna 

som intervjuats i denna studie att de teorier man trott på ena dagen inte längre gällde 

nästa dag och detta skapade såväl en viss förvirring och frustration. I studiens 

bakgrundskapitel belystes att samhället och politiken styr skolan som sedan införandet 

av folkskolan 1842 har varit en mycket viktig politisk bricka. Att de intervjuades lärarna 

i studien uttrycker att det förekom en viss förbistring i samband med nedläggandet av 

reformen GY-07 tyder på att det förekommer en viss dissonans mellan de politiska 

besluten och skolans vardag.   

 

I de reformtexter som föregick Gy11 riktades skarp kritik mot hur skolans 

decentralisering 1994 hade inneburit en vaghet, otydlig struktur och allt för stor 

tolkningsfrihet i skolans styrdokument. Med Gy11 avsåg man därför att se över, 

strukturera upp och tydliggöra (proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den 

nya gymnasieskolan). För att reformen skulle få ett framgångsrikt utfall framhölls att 

lärarens professionella utveckling var avgörande och den skulle man kvalitetssäkra 

genom att stärka den centrala styrning som försvunnit i och med Lpf94 (Adolfsson, 

2013; Fredriksson, 2010; Mickwitz, 2015). I samtalen  med de gymnasielärare som 

intervjuats för denna studie framkommer att det visserligen finns en stor ambition om 

ökad tydlighet som genomsyrar hela Gy11. Ämnesplanerna framhålls som betydligt mer 

definierade och kunskapskraven är mer utförliga än vad de tidigare varit. Samtidigt 

förekommer det i kunskapskraven begrepp som, enligt samtliga intervjuade lärare, 

beskrivs som svårtolkade och svårdefinierade. Begrepp som till viss del och 

övervägande har enligt studiens lärare gjort det både svårare och mer tidskrävande att 

sätta betyg. Det tycks också, efter fyra år, fortfarande finnas en viss osäkerhet och ett 

desto större tolkningsutrymme för hur man hanterar betygsskalan vilket bidrar till att 

bedömningen kan skilja sig mycket mellan olika skolor och lärare. Således har man med 

Gy11 inte helt uppnått den formella styrning, den tydlighet, den struktur och den 

rättvisa och likvärdiga skola som man avsåg med reformen. 
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Min första frågeställning ämnade besvara huruvida de förutsättningar under vilka Gy11 

implementerades i skolorna har påverkat de intervjuade lärarnas uppfattningar om och 

attityder till Gy11. Studiens resultat och de analyser som gjorts utifrån det teoretiska 

implementeringsperspektivet visar att det är rimligt att anta att det finns ett samband 

mellan de intervjuade lärarnas skepsis, eller kritik, mot Gy11:s olika delar och den 

tämligen bristfälliga implementering som de beskriver. Dock måste visst fokus även 

riktas mot det faktum att lärarnas skepsis mot Gy11 tycks ha uppstått redan vid 

nedläggningen av GY-07. Det kan därmed också vara rimligt att anta att lärarnas 

ursprungliga attityder till Gy11även  kan ha haft en viss påverkan på de förutsättningar 

under vilka reformen genomfördes. Det är alltså svårt att avgöra om det är de 

ursprungliga attityderna och lågt ställda förväntningarna eller de bristfälliga 

förutsättningar som skapat en skepticism mot Gy11 hos de intervjuade lärarna. Tänkbart 

är att båda delar har haft en betydande roll.  

 

Utifrån Vedungs (1998) och Sannerstedts (2001) teorier om de faktorer som måste tas i 

beaktande då en reform ska genomföras har Gy11:s implementering i några lokala 

skolor i Kalmar län, i denna studie, problematiserats. Sannerstedt (2001) framhåller 

vikten av att lärarna dels måste vilja, dels måste förstå och dels måste kunna genomföra 

ett utbildningspolitiskt beslut eller en reform. Utifrån de intervjuade lärarnas utsagor 

gällande de ytterst få förväntningar som fanns på Gy11 är det rimligt att anta att 

motivationen och viljan till att genomföra reformen redan urprungligen var låg. Det 

faktum att det också tycks ha förekommit delade meningar kring om det fanns ett behov 

för en reform talar också för att en viss motivationsbrist kan ha föregått 

implementeringen av Gy11. Under intervjuerna framkom också att skolledningarna inte 

riktigt vetat hur de skulle ställa sig till reformens vara eller icke vara, ett faktum som, 

även det, dels ska ha berott på nedläggningen av den föregående reformen GY-07 men 

också på bristfällig information ifrån beslutsfattarna. Då Gy11 gick igenom skulle 

implementeringen ske tämligen snabbt utan vare sig tillräckligt externt stöd eller avsatt 

tid i lärarnas tjänster. Utifrån implementeringsperspektivet innebar detta en svårighet för 

lärarna att, rent resursmässigt, kunna följa och genomföra beslutet fullt ut på ett sätt som 

borgade för hög kvalitet. Gällande implementeringen av den nya betygsskalan framhålls 

vid samtliga intervjuer i denna studie att det erbjudits för lite stöd i tolkningen av de nya 

kunskapskraven och betygsstegen. Lärarna arbetade vid tiden för implementeringen i 

arbetslag och ämneslag med att försöka tolka materialet och de få exempel som gavs ut 

från Skolverket men avsaknaden av tydliga direktiv och bra exempel gjorde att det blev 

ett alldeles för stort tolkningsutrymme gällande betygskriterierna. Detta står i direkt 

motsats med de mål som fanns med Gy11, då man ansåg att just tolkningsfriheten hade 

varit problematisk i Lpf94. Enligt de intervjuade lärarna märks dessa brister i 

implementeringsprocessen av än idag då det fortfarande finns en stor osäkerhet bland 

många kollegor kring hur man på rätt sätt ska hantera kunskapskriterierna och 

betygsskalan. Det har, på grund av avsaknaden av tydliga direktiv från början, uppstått 

olika normer på olika skolor för hur man tolkar kunskapskravens begrepp vilket blir 

problematiskt då Gy11 också syftade till att skapa en mer likvärdig skola.  

 

I forskningen framhålls hur lärarens professionalitet och yrkesutveckling också har en 

avgörande betydelse för vilket utfall en reform får. I intervjuerna framkommer inte att 

några typer av externa kompetensutvecklingsinsatser förekom i 

implementeringsprocessen med Gy11, vilket således också kan antas ha haft en 

påverkan på hur man idag ser på den nya läroplanen. I bakgrundskapitlet till den här 

studien beslystes hur skolans organisering och lärarnas arbete påverkas av snabba 
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samhällsförändringar och politisk utveckling. Gy11 lyfts i samtalsintervjuerna fram som 

en typisk top-down reform, som visserligen var ambitiös i sin utformning, men där 

implementeringen förväntades gå för snabb för att den fullt ut skulle kunna 

kvalitetssäkras.  

 

Att implementeringens något bristfälliga förutsättningar har påverkat lärarnas 

uppfattningar om och attityder till Gy11 tycks vara ett rimligt antagande. Men under 

intervjuerna lyfts också många styrkor med den nya läroplanen fram. De intervjuade 

lärarna verkar överlag ställa sig positiva till en mer central styrning med tydligare 

definitioner och bättre struktur på styrdokumenten. Ämnesplanernas tydlighet genom 

det centrala innehållet i Gy11 lyfts fram som positivt då man anser att det hjälper till att 

skapa en större förståelse hos eleverna för ämnet. Den formativa bedömningen och 

progressionen i kunskapsbedömningen lyfts också fram som en god aspekt av 

läroplanen. Att kunskapskraven är så pass mycket mer utförliga och att begreppen 

återkommer hela tiden anses skapa en tydlig struktur och anses också vara en av Gy11:s 

största styrkor. Men den största styrkan kan också vara den största svårigheten. 

Tolkningen av de olika begreppen lyfts fram som svår och tidskrävande och lärarna 

anser därför att Gy11:s nya kunskapskrav och betygsskala har bidragit till en ökad 

arbetsbelastning och svårare betygssättning. En annan svårighet som benämns med 

Gy11 är de ökande kraven. Samtliga lärare framhåller visserligen vid sina intervjuer att 

ökade krav i den svenska gymnasieskolan är både bra och nödvändigt men man menar 

att det inte ges rätt förutsättningar för varken elever eller lärare att kunna klara av 

kraven. Dels menar man att eleverna, generellt, inte har kommit till den nivån, varken i 

sin kunskap eller i sin vilja att lära sig. Det stoff som ska hinnas med under kursernas 

gång framhålls också som ett problem då man helt enkelt inte känner att man hinner 

med. Den formativa bedömningen och progressionen som innebär att man ska hinna 

testa varje förmåga vid flertalet tillfällen blir problematiskt i förhållande till den faktiska 

tid som ämneskurserna har till förfogande. Utifrån lärarnas sätt att resonera kring 

Gy11:s möjligheter och svårigheter verkar det rimligt att anta att de generellt anser att 

Gy11:s ökade struktur, omfång och krav är bra men att det krävs jobb för att Gy11:s 

stora styrkor inte ska bli läroplanens stora svagheter.  

 
5.1.1 Förslag till framtida forskning 

Tidigare nämndes att den här studien är för liten, såväl i omfång som i komplexitet för 

att rymma det innehåll som en studie i det här ämnet skulle kunna göra. Det är både 

intressant och nödvändigt att undersöka lärarnas roll i en skolreform. Oftast får 

beslutsfattarna och eleverna huvudrollen i de förändringar som sker i skolan men som 

tidigare konstaterat så är lärarens inställning till en reform direkt avgörande för dess 

utfall. Det hade därför varit mycket intressant att få ta del av djupare studie kring 

lärarens roll i Gy11 ur ett implementeringsperspektiv, eller ett läroplansteoretiskt 

perspektiv. Under studiens gång framkom att lärarna ställde sig väldigt positiva till en 

ökad central styrning vilket bör ses som något intressant att studera vidare. Hur ställer 

sig lärarnas i en statlig kontra kommunal makt över skolan och vad påverkar dem i 

deras uppfattning.  
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