
 

 

 
Jag, vi eller alla?  

 
En studie av lärare i idrott och hälsas syn på 

implementeringsarbetet av läroplansreformen 2011 
 
 
 

Petter Magnusson  
 
 
 

Självständigt arbete (4IDÄ2E) 
15 Högskolepoäng             

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Datum:  2020-01-21 
Handledare: Bo Carlsson 
Examinator: Göran Gerdin 



 

II 

Abstrakt 

Studien hade som syfte att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa tillsammans med 

skolorganisationen genomförde implementeringen av 2011 års läroplan samt att undersöka vilka 

tillvägagångssätt som lärarna själva uppskattade eller ställde sig kritiskt till. För att genomföra 

detta användes en kvalitativ metod där empiriinsamlingen skedde genom intervjuer av 

halvstrukturerad karaktär. Intervjuobjekten bestod av 5 lärare i ämnet idrott och hälsa som var 

verksamma under läroplansskiftet. Resultatet av intervjuerna analyserades sedan utifrån 

Hargreaves (1998) teori om lärarkulturer.  

 

De huvudsakliga resultaten visade att de vanligaste metoderna för implementeringen var genom 

samarbete och kollegialitet. Även påtvingad kollegialitet där arbetet skedde på grund av 

administrativ styrning var vanligt förekommande. Dessa var de mest uppskattade formerna av 

implementeringsarbete samt att lärarna uttryckte dessa som mest önskvärda även om den 

administrativa involveringen kunde varit bättre i form av utbildning menade lärarna. Mindre 

önskvärda var de former som Hargreaves (1998) kallar individualism och balkanisering.  

 

Studiens slutsats landade i två huvudsakliga synpunkter. Den första var att utbildning och 

fortbildning i samband med implementeringen av läroplanen var undermålig. Den andra var att 

de ämnesmässiga samarbeten med administrativt stöd som skedde under implementeringsarbetet, 

både inom skolan och kommunalt, uppskattades och var önskvärda i framtiden.  

 

Nyckelord: Läroplansimplementering, läroplansreform, idrott och hälsa. 
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1. Inledning 

När läsåret skulle startas upp hösten 2011 stod skolorna inför den största förändringen av den 

svenska skolvärlden sedan 1994 och lanseringen av 1994 års läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet eller Lpo 94 som den förkortades. En ny skollag, betygsskala och läroplan skulle 

börja gälla. Läroplan för grundskolan samt för förskoleklass och fritidshem, den läroplan som 

kom att kallas Lgr 11. Även för gymnasieskolan kom det en ny läroplan. Detta ställde nya krav 

på skolorna som organisation men även på individuell nivå i form av lärarna som numera skulle 

arbeta utifrån nya direktiv. Jenny Kroon visar i en undersökning upp flertalet exempel på lärare 

som sammantaget var positivt inställda till den nya läroplan som kom och att det var en 

förbättring och ett förtydligande (2016, s.117-128). Även Skolverket visar upp i en rapport från 

2015 att det genomfördes flertalet insatser och engagemang för att implementeringen skulle få så 

bra förutsättningar som möjligt för att bli lyckosam. Exempelvis hölls konferenser med 

representerande huvudmän som i sin tur tog med detta till vederbörande kommuner. I rapporten 

hävdas det att de intervjuer som gjorts antyder att Lgr 11 fick större möjlighet att lyckas än Lpo 

94 (2015, s. 9).  

 

Däremot visar rapporten även upp exempel på hur implementering i skolorna var allt annat än 

smärtfri. Den information som huvudmän skulle vidarebefordra till skolorna i kommunerna 

landade, på flera platser, aldrig hos skolor och lärarkårer. Utöver detta visar intervjuerna i 

rapporten att anvisningar och direktiv för en funktionell implementering kom försent till skolorna 

vilket ledde till att många lärare inte kände sig redo när höstterminen 2011 väl kom (Skolverket 

2015, s. 9-10). Exempelvis visar Ulf Blossings och Sigrun K. Ertesvågs (2011, s.153-171) i sin 

text att sådan osäkerhet kan leda till att lärare backar från de nya direktiv och lutar sig på 

beprövad erfarenhet som riskerar att inte överensstämma med de nya direktiv och ambitioner 

reformen önskar medföra.  

 

Det fanns alltså bevisligen goda intentioner och i viss mån ambitiösa insatser för att de nya 

styrdokumenten skulle falla väl ut och modernisera svenska skolan. Någonstans blev det dock 

problematiskt att genomföra detta i praktiken som ovanstående stycke visar. Frågan är hur såg det 

ut på ett ämnesmässigt plan? Denna uppsats ämnar kartlägga hur lärare i idrott och hälsa 

tillsammans med sina skolor tog sig an de nya direktiven. Då det 2020 kommer nya direktiv för 

ämnet idrott och hälsa finns det ett intresse i att visa hur lärarna upplevde föregående reform för 
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att eventuellt ta lärdom av deras uttalande och genomföra en mer framgångsrik implementering 

av den kommande kursplanen.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
När reformen 2011 kom ställdes skolorna inför utmaningen att implementera de nya direktiven. 

Hur arbetade skolorna med detta? Hur arbetade lärare i idrott och hälsa med implementeringen? 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur lärare i ämnet idrott och hälsa tillsammans med 

skolorganisationen genomförde implementeringen av 2011 års läroplan samt att undersöka vilka 

tillvägagångssätt som lärarna själva uppskattade eller ställde sig kritiskt till. 

2.2 Frågeställningar  
1.  Under vilka former skedde implementeringsarbete enligt lärarna? 

2. Vilka former framhåller lärarna som mest effektiva och önskvärda för en god 

implementering?  

3. Vilka former framhålls som ineffektiva?   

Detta syfte och dess frågeställningar ska, tillsammans med tidigare forskning inom området, 

belysas och analyserar utifrån Hargreaves teori rörande olika former av lärarkulturer.  
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3. Bakgrund  

3.1 Läroplanen 
För att förstå hur en implementeringsprocess faktiskt sker krävs det en bakgrund till varför den 

ens behöver ske. Varför valde staten att genomföra en skolreform 2011 och vad hoppades de 

uppnå med de nya styrdokumenten? Skolverket lyfter i en undersökning från 2015 fram de 

huvudsakliga anledningarna till att man valde att göra detta. En anledning som nämns var den 

oroväckande trend som började forma sig under åren som ledde upp till reformen, nämligen det 

faktum att svenska elevers studieresultat sjunkit. En ökande mängd av elever som inte uppnådde 

godkänt i behörighetsämnen resulterade i minskat antal kom in på gymnasieutbildningar och i det 

långa ledet även högre utbildning i form av högskola och universitet. Argumentet var att det är 

genom dessa instanser framtida konkurrenskraft gentemot andra nationer skall utvecklas. Utöver 

detta fanns det även argument gällande den minskade likvärdigheten skolorna emellan som även 

den ökat. Grundtanken är att oavsett region, bakgrund, socioekonomisk status, osv. skall man 

erbjudas likvärdig skolgång, något som man inte lyckades uppnå (Skolverket 2015, s.18-19).  

 

Vilka åtgärder skulle man då använda för att få bukt med de problem som presenteras ovan? De 

delar som reformen skulle komma att innehålla presenteras nedan:  

● Ny skollag och skolförordning. 

● Nya behörighetsregler i intagningen till gymnasieskolan.  

● Lärarlegitimation och skärpta behörighetskrav för lärare. 

● Fortbildning av lärare och rektorer.  

● Den nya samlade läroplanen inklusive nya kursplaner och kunskapskrav. 

● Ny betygsskala. 

● Betyg i årskurs 6 och 7,  

● Nationella prov i fler ämnen och vid nya tidpunkter (Skolverket 2015, s.28). 

De mest påtagliga förändringarna som främst berör de verksamma lärarna i idrott och hälsa är 

fortbildningen, nya läroplanen, nya betygsskalan samt betyg i årskurs 6 och 7. Fortbildningen är 

något som Skolverket lyfter fram som en central del i implementeringen av den nya reformen då 

det ställs nya krav på lärare i form av lärarlegitimation och behörighetskrav (Skolverket 2015, 

s.32). Däremot framkom det i en rapport av Skolinspektionen att ämnet idrott och hälsa ofta 
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negligeras till förmån av andra ämnen när det kommer till just fortbildning av lärare 

(Skolinspektionen 2012, s.22).  

 

Vad innebar det då med ”nya samlade läroplaner”? Ser man till själva läroplanen i grundskolans 

allmänna delar så är skillnaderna mellan Lpo 94 och Lgr 11 inte särskilt stora. Största skillnaden 

är faktumet att varje skolform numera har sin enskilda läroplan snarare än den heltäckande som 

gällde tidigare. Här skiljer sig dock inte innehållet i form av uppdrag, värdegrund och 

övergripande mål nämnvärt.  De områden man kan se mer omvälvande förändringar skedde 

snarare i kurs- och ämnesplanerna. Exempelvis har man formulerat om målen med kursen där 

man istället skrivit ut olika förmågor undervisningen skall ge eleven möjlighet att utveckla. Detta 

istället för de ”mål att uppnå” och ”mål att sträva mot” som Lpo 94 innehöll. En annan förändring 

var att ”centralt innehåll” skrevs in under en egen rubrik. I Lpo 94 hade innehållsangivelser 

integrerats i övriga delar av kursplanen (Skolverket 2015, s.39-41).  

 

Ser man till skillnaderna mellan Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) och Läroplan för 

gymnasieskolan (Lgy 11) är dessa, likt i skillnaderna på läroplanerna för grundskolan, inte 

särskilt omfattande. Även här gjordes en förändring från det som tidigare skrivits ut som ”mål att 

sträva mot” och ”mål att uppnå”. Istället ska de få möjlighet att utveckla förmågor och kunskaper 

om totalt sett 7 punkter. Ytterligare förändring var namnet på de kurser som erbjöds på 

gymnasienivå. Tidigare hade den obligatoriska kursen i ämnet hetat idrott och hälsa A och 

omfattat 80 timmars lektionstid. I Lgy 11 bytte den namn till idrott och hälsa 1 men 

lektionsomfattning förblev den samma. (Skolverket u.å.a & Skolverket 2011a).  

 

En tydlig förändring var den nya betygsskalan som var en del av reformen. Man gick från 

betygsskalan godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt där godkänt innehöll de krav som 

behövdes för att få ett betyg i ämnet. Den nya betygsskalan innehåller istället graderingen E, D, 

C, B, och A där E innehåller kraven för ett godkänt betyg i ämnet. Nya betygsskalan innehåller 

dessutom betyget F som innebär att man inte uppnår kraven för ett godkänt betyg. Utöver detta 

kan läraren även tilldela en elev ett streck i ämnet ifall det inte finns tillräckligt med underlag för 

att sätta ett betyg. Vad är skillnaden på de olika betygsskalorna utöver benämningen på själva 

betyget? Sammanfattningsvis kan man beskriva det som att man i Lpo 94 hade olika kvalitéer 

eller utföranden kopplat till de olika betygen. I den nya betygsskalan är det samma kvalitéer och 

utföranden som skall beskrivas i de olika nivåerna men att det är nivån på utförandet som är 

skillnaden. Detta beskrivs i kunskapskraven genom användandet av värdeord, exempelvis ger 
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”goda kunskaper […]” ett C medan ”mycket goda kunskaper […]” ger ett A, enkelt uttryckt 

(Skolverket 2015, s 43-45).  

 

3.2 Kursplan och ämnesplan för idrott och hälsa  
Ser man till de innehållsspecifika förändringarna som kom med den nya kursplanen för 

grundskolan är det viktigt att förstå att stora delar kvarstod även om de skrevs om och 

strukturerades upp något. Däremot var det en del som försvann. Exempelvis försvann delarna 

som behandlar förmågan att leda aktiviteter samt det historiska perspektivet på idrotten och 

friluftslivet (Skolverket u.å.b). Det som tillkom i den nya kursplanen i ämnet idrott och hälsa är 

bland annat en mer holistisk syn på kroppen och hälsan. Med detta menas att den fysiska, 

psykiska och sociala hälsan är mer tydligt sammankopplat i denna kursplan. Dessutom tillkom 

det ett ökat fokus på elevernas individuella fysiska aktivitet. De ska planera, genomföra och 

utvärdera sina egna syften och mål med den fysiska aktiviteten. Samtalet och kunskapen om 

fysisk aktivitets fysiska, psykiska och sociala effekter får mer utrymme i denna kursplan 

(Skolverket 2011b).   

 

En aspekt som tillkom i ämnesplanen för idrott och hälsa på gymnasiet är begreppet kroppslig 

förmåga som enligt skolverket avser elevens ”Förmåga att bedöma, anpassa och utföra 

rörelseaktiviteter som bibehåller, alternativt utvecklar, den fysiska förmågan” (Skolverket 

2011c).  Förvisso finns aspekter som angränsar den holistiska hälsan även i ämnesplanen i Lpf 

94, exempelvis står det följande ”eleven skall ha kunskap och erfarenhet av hur olika faktorer 

påverkar människors hälsa samt kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur 

såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv” (Skolverket u.å.a). Däremot utvecklas detta 

ytterligare i Lgy 11.  

 

3.3 Rapporter  
Skolverket gav 2012 ut en uppföljning av det gångna årets arbete med den nya läroplanen. Ett år 

med ny läroplan, som texten heter använder implementeringsarbetet på grundskolan Mariaskolan 

i Stockholm som ett exempel på hur arbetet kan ha gått till ute i landet Sverige. På denna skola är 

upplevelsen överlag genomgående positiv och lärarna som intervjuats menar att det 

ämnesövergripande arbetet blivit bättre samt att konferenstiden numera utnyttjas på ett bättre vis. 

Det som menas med detta är att tid som tidigare ägnats åt elevvård och praktiska ting nu istället 
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ägnas åt pedagogiska diskussionerna och uppsättandet av gemensamma mål bland lärarna inom 

samma ämnen. Utöver detta går man i texten även in på skolledarnas roll i 

implementeringsarbetet. Det som framkommer i denna del är att många skolledare är nöjda med 

det stödmaterial Skolverket har tillhandahållit men att det finns önskemål för ytterligare stöd i 

exempelvis betyg och bedömning. Något som lyfts fram är bristen på tid för lärarna samt det 

faktum att det är just tid som behövs för att implementeringen skall bli så god som möjligt 

(Skolverket 2012).  

 

I en kvalitetsgranskning som Skolinspektionen gjorde på ämnet idrott och hälsa året 2018 

framkommer det att det fortsatt kvarstår traditionella aspekter i ämnets undervisning. I denna text 

lyfts det fram exempel på hur undervisningen fortsatt har klassiska problem som ett för stort 

tävlingsfokus, stort fokus på fysisk aktivitet och bollspel samt skilda uppfattningar av ämnet 

baserat på kön. I texten framkommer det att undersökning visar upp en bild av att undervisningen 

saknar koppling till styrdokumenten. Exempel på kunskapsområden som får för lite utrymme är 

hälsa och livsstil, friluftsliv och utevistelse. Dessutom ges det förslag på vad som behöver 

utvecklas för att kvalitén på undervisningen ska bli bättre. Detta handlar om bättre 

lärandemiljöer, bättre anpassning till elevgrupp och individ samt ökad kommunikation till 

eleverna gällande syfte, mål och utveckling (Skolinspektionen 2018, s.4-7). 

3.4 Sammanfattning bakgrund 
Sammanfattningsvis ser man två stora anledningar till att man ville förändra skolan och införa en 

ny läroplan. Den ena anledningen var de sjunkande studieresultaten från svenska elever vilket 

man menade skulle påverka Sveriges konkurrenskraft i framtiden. Den andra var den bristande 

likvärdighet som uppstått skolorna emellan där kvaliteten på undervisningen varierade beroende 

på vart man bodde (Skolverket 2015, s.18-19). För att få bukt på detta genomförde man således 

reformen 2011 där flera förändringar gjordes. För denna studies syfte var följande förändringar 

de mest påtagliga. Fortbildningen av lärare och rektorer, ny läroplan, ny betygsskala samt betyg i 

årskurs 6 och 7 (ibid. s.28).  

 

Detta medförde klart utmaningar för lärarna och som det beskrivs i Skolverkets rapport är tid en 

avgörande del för en god implementering, något som lärarna som intervjuats i rapporten berättar 

var en bristvara (Skolverket 2012, s.8). Förvisso var det, som nämnt ovan, inte helt omvälvande 

förändringar när det kommer till innehållet i läroplanen utan det synliga var främst 

uppstrukturering och omformulering. ”Mål att sträva mot” och ”mål att uppnå” blev istället 
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förmågor som eleven skulle få möjlighet att utveckla (Skolverket 2015, s.39-41). Den nya 

betygsskalan bestod av A till F istället för godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt 

(Skolverket 2015, s 43-45).  Svårigheten låg i att tolka de nya direktiven där, exempelvis, de 

värdeord som utgör delar av betygskriterierna i den nya läroplanen skapade svårigheter. En 

önskan om ökat stöd inom detta beskrivs i Skolverkets rapport (Skolverket 2012, s.10).  

 

För läraren i idrott och hälsa förändrades ämnesinnehållet inte heller överdrivet mycket. Ett 

påtagligt exempel på något som försvann var möjligheten att bedöma en elevs förmåga att leda en 

aktivitet (Skolverket u.å.b). Skolinspektionen publicerade 2018 en rapport på ämnet idrott och 

hälsa där det fastslogs att ämnet fortsatt lutar sig på traditionellt innehåll som exempelvis bollspel 

(Skolinspektionen 2018, s.4-7). Vad detta beror på kan man inte ge exakta svar på men viss 

förklaring kan eventuellt kopplas till den rapport Skolinspektionen publicerade 2012 där de 

beskriver att ämnet idrott och hälsa ofta negligeras när det kommer till fortbildning 

(Skolinspektionen 2012, s.22). 
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4. Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer inledningsvis presentera studier gjorda på implementeringsarbete som skett 

utanför ämnet idrott och hälsa. Studierna är delvis nationella och delvis internationella och 

används för att visa på problematik gällande implementeringar av läroplaner även sker inom 

andra ämnen och på skolorganisationen som helhet. Därefter presenteras studier gjorda på ämnet 

idrott och hälsa och de svårigheter en läroplansreform innebär ämnesspecifikt. Studierna är dels 

gjorda på den reform som kom 2011 men även tidigare reformer. Avslutningsvis sammanfattas 

kapitlet för att ge en övergripande bild av forskningsläget.  

4.1 Forskning icke kopplat till ämnet idrott och hälsa 
Ulf Blossing och Sigrun K. Ertesvåg skriver i sin artikel, An individual learning belief and its 

impact on schools’ improvement work – An Individual versus a Social Learning Perspective, om 

faktorer som skapar problem vid implementeringen av en ny skolreform. De menar att lärare 

tenderar att utgå från en självständig övertygelse gällande sina utlärningsmetoder och 

undervisningsmaterial. Något som Blossing och Ertesvåg menar försvårar utvecklingsprocesser 

på ett skolorganisatoriskt plan. De fortsätter sedan med att argumentera för att det låga antalet 

möten och evenemang där det gemensamma arbetet mot en lyckad implementering skall ske 

driver på denna övertygelse. Ytterligare argument de presenterar är avsaknaden av tydligt 

ledarskap samt det faktum att det är frivilligt att delta i sådana möten och evenemang (2011, 

s.153-171). 

 

Även Boris Handal och Anthony Harrington skriver om hur komplex implementeringen av en ny 

läroplan är och att lärare litar främst på sin egen förmåga som utbildare och använder gärna 

beprövade metoder i sin undervisning även ifall metoden bygger på gamla läroplaner. Deras text 

Mathematics Teachers' Beliefs and Curriculum bygger på matematiklärare och deras tillförsikt 

gentemot moderna pedagogiktrender. Handal och Harrington hävdar att lärarna inte 

nödvändigtvis är kritiska till de nya läroplanerna men att de som nämnt ovan tenderar att luta sig 

mot beprövade metoder då tidigare reformer minst sagt varit öppna för tolkning (2003, s.59-69).  

 

Inger Assarson skriver i sin text Goda lärmiljöer genom kollegialt lärande om nyttan med att 

skapa så nyttiga lärmiljöer som möjligt för eleverna genom att skapa ett kollegialt lärande. Med 

kollegialt lärande åsyftas en pågående utvecklingsprocess där lärare och skola skapar en miljö där 

lärare lär av och samtalar med varandra för att skapa så goda undervisnings- och lärsituationer 
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som möjligt. Hon skriver delvis om hur skolan är en instans som ständigt ställs inför 

omorganiseringar och reform och att man inom skolan ändå måste behålla sina 

utvecklingsprocesser. Det kollegiala lärandet menar hon är något som måste fortgå oavsett 

exempelvis personalombyte eller läroplansreformer. Däremot lyfter hon det faktum att tiden 

sällan räcker till för att kunna föra sådana samtal om implementering och planering utifrån 

aktuell forskning. Ofta landar således samtalen och samarbetena inom ämneslagen där det finns 

närmre tillhands (2015, s.99-110). 

 

4.2 Forskning kopplat till ämnet idrott och hälsa 
Jane Meckbach gav 2004 ut artikeln Ett ämne i förändring! –lärarens reflektioner över ämnet 

idrott och hälsa i grundskolan. Artikeln innehåller en sammanställning av intervjuer genomförda 

på lärare i ämnet där de talar om sitt yrke efter införandet av Lpo 94 samt hur de talar om den nya 

läroplanens innehåll. I denna framkommer det hur införandet av Lpo 94 och den målstyrda 

undervisningen som denna startade en förändringsprocess gällande arbetet för lärarna i ämnet. 

Hon menar att lärarna i idrott och hälsa blev mindre självständiga och samarbetet med övrig 

personal utökades i form av arbetslag men även arbetsområden som mentorskap och 

utvecklingssamtal tillkom. Hon presenterar även exempel på lärare som hävdar att ämnet inte alls 

förändrades och att det traditionella innehållet som exempelvis bollsport kvarstår som en central 

del i ämnet. Dessutom beskriver ingen av de lärare hon intervjuat att eleverna ges ökat utrymme 

att reflektera över sitt lärande. Faktumet att ämnet gick från ett prestationsinriktat ämne till ett 

motionsinriktat ämne framkommer dock. Flera intervjuobjekt lyfter fram vikten av att stimulera 

till rörelse för så många elever som möjligt. Sammantaget framkommer även en brist på insikt i 

vilka kunskaper som skall förmedlas till eleverna vilket kan vara en förklaring till att det 

traditionella innehållet kvarstår (2004, s.27-32).  

 

Björn Sandahl har skrivit artikeln Tystnad, samtycke eller protest? – En studie av reaktionerna på 

reformerna av idrottsämnet i grundskolan 1962-1994. I denna diskuterar han hur lärare i idrott 

och hälsa reagerat på läroplansreformer genom åren och går då igenom läroplanerna som kom 

1962, 1969, 1980 samt 1994. Sandahl skriver att läroplanerna som kom 69 och 80 hade inte 

väckte några överdrivet starka reaktioner hos lärarkåren utan beskriver det istället som passivitet 

och förnöjsamhet. När Lpo 94 lanserades beskrivs dock reaktionerna mer som förvåning och 

ursinne. För lärarkåren var det främsta problemet med den nya läroplanen den minskade 

tidstilldelningen i kombination med att ämnesinnehållet skulle breddas. Även utomstående 



 

16 

aktörer reagerade starkt på den nya läroplanen. Riksidrottsförbundet argumenterade för att man i 

Lpo 94 försummade idrottens traditionella värde när man samlade idrottsrörelsen i ett enda 

delmoment samt att man likt lärarkåren var kritiskt till tidstilldelningen. Sandahl beskriver det 

som att Riksidrottsförbundet önskade en återgång till Lgr 80 (2004, s.16-20).  

 

2006 gav Jörgen Tholin ut sin avhandling Att kunna klara sig i en ökänd natur. En studie av 

betyg och betygskriterier- historiska betingelser och implementering av ett nytt system. Det 

Tholin behandlar i sin avhandling är just det titeln antyder, nämligen hur arbetet med 

implementeringen av Lpo 94 genomfördes och då främst betygsättningen. Tholin lyfter olika 

aspekter av de många problem som följde implementeringen av ett nytt betygsystem. En av dessa 

aspekter är faktumet att skolorna numera skulle formulera sina egna betygskriterier vilket 

skapade en dysfunktionell likvärdighet skolorna sinsemellan. Han skriver även mycket om 

lärarnas ökade makt som stänger ute övriga aktörer från att ha inflytande i hur betygskriterierna 

ska se ut. Exempelvis beskriver han hur elever och föräldrar i stort sett helt stängs ute i vissa fall. 

Skall nämnas att dessa aktörer likväl i stor utsträckning anser att lärarna är rättvisa i 

betygsättningen. En annan aspekt som Tholin lyfter i sin diskussion är skolverkets arbete för en 

funktionell implementering. Här lyfts kritik angående skolverkets knapphändiga direktiv om hur 

kriterierna för de nya målstyrda betygen skulle formuleras samt att när det väl kom 

kommentarmaterial 1996 var även dessa snåla på direktiv. Först en månad innan den första 

betygsättningen i det nya systemet skulle genomföras kom de första detaljerade anvisningar ut i 

form av ett nyhetsbrev. Således är det inte särskilt konstigt, menar Tholin, att lärarna utgick från 

”inre mallar” när betygen skulle sättas. Sammantaget presenterar Tholin en studie där det tydligt 

framgår att Skolverket och skolorna saknade ett funktionellt implementeringssamarbete (Tholin 

2006, s.177-183).  

 

Likt Tholin har även Jenny Kroon delvis analyserat implementeringsarbetet med nya läroplaner. 

Däremot har fokus främst legat på det ökade behovet av yrkesspråk som framkom i samband med 

att Lgy 11 presenterades, således heter Kroons text Vad är ”kroppslig förmåga”? Om behovet av 

ett yrkesspråk. Kroon har även undersökt varför detta behov uppstod och varför detta var ett 

medvetet beslut för att skapa ökad likvärdighet mellan skolorna. Hon lyfter fram hur tidigare 

läroplaner, och syftar då på Lpf 94, var svårtolkade och skriver att bristande stöd och utbildning 

är en av anledningarna till problemet. Vidare presenterar hon även svar från olika lärare hon 

intervjuat i studien där frågorna handlat om en jämförelse mellan Lpf 94 och Lgy 11 där de delar 

som behandlats bland annat är betygsättning, kunskapskrav och kunskapssyn. Svaren skiljer sig 
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åt i vissa fall där vissa hävdar att skillnaderna inte är särskilt stora mellan de olika läroplanerna 

men sammantaget är likväl att majoritet är positivt inställda till Lgy 11 och att det är en 

förbättring av styrdokumenten i idrott och hälsa (Kroon 2016, s.117-128). 

 

4.3 Sammanfattning tidigare forskning 
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen upp exempel på lärares reaktioner på reformer 

och arbetet med implementeringen av dessa reformer. Ulf Blossing och Sigrun K. Ertesvåg 

(2011, s.153-17) samt Boris Handal och Anthony Harrington (2003, s.59-69) skriver om ett 

bevisligen vanligt fenomen som uppstår när en implementeringsprocess inte fungerar fullt ut. 

Lärare återgår till den undervisning och de metoder de är trygga i och blir således kvar i gamla 

traditioner. 

 

I den nationella forskningen inom ämnet idrott och hälsa framkommer också reaktioner på 

implementeringar av reformer. Björn Sandahl beskriver exempelvis hur Lpo 94 väckte förvåning 

och ursinne (2004, s.16-20). Jane Meckbach beskriver en liknande situation som de 

internationella studierna ovan visat nämligen hur lärarna efter införandet Lpo 94 upplevde en 

oklarhet av vad som skulle förmedlas till eleverna. Detta resulterade i en återgång till en mer 

traditionell undervisning (2004, s.27-32). Även Jörgen Tholin berör detta när han skriver hur 

lärarna i idrott och hälsa lutar sig åt ”inre mallar” när de skall bedöma och betygsätta elever 

(2006, s.177-183). Jenny Kroons forskning handlar just om detta och förklarar det med bristande 

implementering och utbildning. Lyfter detta som en stor anledning till att en ny läroplan kom 

2011 (2016, s.117-128).  

 

Samtlig forskning som beskrivits ovan lyfter olika former av hantering av skolreformer som 

kommit genom åren. Skolor och lärare hanterar det på olika vis och med olika metoder. 

Sammantaget framkommer det tydliga spår av det som Hargreaves skulle beskrivit som 

lärarkulturer av individualistisk och kollegial karaktär som på olika vis är påtvingade av bristande 

administrativt styre. Hargreaves teori om lärarkulturer är ingen som använts av dessa forskare 

men det är den teori som skall användas för att analysera denna studies empiriska material. 

Nedan följer en utförlig förklaring av denna teori. 

 



 

18 

5. Teoretiskt perspektiv  

När Hargreaves beskriver lärarkultur menar han i vilken form medlemmarnas relation eller 

umgänge visar och uttrycker sig. En form kan till exempel innebära att en relation är 

antagonistisk, ett annat exempel är att den även kan vara individualistisk. Hargreaves beskriver 

det som att det är i formen som innehållet, som består av exempelvis vanor och handlingssätt, 

förverkligas, reproduceras och omdefinieras (Hargreaves 1998, s. 177).  I denna studie kan detta 

exempelvis vara en grupp lärare i idrott och hälsa som gemensamt samlas och arbetar fram en 

funktionell och arbetsvänlig version av Lgr 11.  

5.1 Individualism 
Individualism är en lärarkultur med en mängd olika befattningar och definitioner som i viss mån 

motsäger varandra. Individualism beskrivs av Hargreaves som en lärarkultur som historiskt sett 

blivit bespottat och något som fortfarande tenderar att förknippas med osäkerhet och ångest. 

Anledningen till detta är, enligt Hargreaves, rädslan för att bli bedömda och observerade av 

utomstående aktörer som efterföljs av kritik.  Kritik som sedermera påtvingar ytterligare 

individualism eller privatism och isolering som är begrepp Hargreaves även använder (1998, 

s.178-180).  

 

Det ovan beskrivna synsättet på individualism är något som drivs av personlighetsdrag hos den 

individuella läraren. En isolering kan även ske på grund av arbetssituationen som kräver att 

läraren undviker interaktion och samarbete med kolleger på grund av att, exempelvis, tiden är 

knapp. I detta fall beskrivs alltså individualism som en produkt av de organisatoriska bristerna 

som skolorna kämpar med. Genomgående beskrivs dock individualism som något negativt och 

något som behövs motarbetas (Hargreaves 1998, s. 181-183). Ifall detta är fallet eller ej får 

lämnas osagt men Hargreaves presenterar själv 3 faktorer som driver på individualism.  

 

Påtvingad individualism påminner om det som beskrivs ovan angående organisatoriska brister 

som tvingar fram isolering. Enkelt beskrivet, när skolan brister i form av exempelvis lokaler för 

samarbete, tid för samarbete, osv. tvingas en lärare till en isolerad arbetssituation (Hargreaves 

1998, s.184). En form av individualism som man ser spår av i flera av de texter som presenteras i 

tidigare forskning. Strategisk individualism, enligt Hargreaves, innebär istället lärarens medvetna 

val att arbeta isolerat för att hantera en ökande arbetsbörda. Allt större klasser, ökade krav samt 

ökad stress kräver ett medvetet val av läraren att optimera den tid som blir över mellan 
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lektionerna. Således väljs exempelvis interaktion med kolleger bort i större utsträckning.  

Självvald individualism behövs, till skillnad från de två övriga faktorerna, inte ses som en 

reaktion på utomstående faktorer. Denna faktor drivs istället av lärarens personliga och 

pedagogiska val som resulterar i en individuell arbetsmetod (Hargreaves 1998, s.185).  

 

5.2 Samarbete 
Samarbete och även kollegialitet framställs, enligt Hargreaves, ofta som dygder. Former av 

arbetssätt som lyfts fram som särskilt fruktsamma för framgångsrika resultat av utvecklande av 

lärare och undervisning. Lärarna tar hjälp av och stödjer varandra för att jobba fram metoder som 

driver på en positiv skolutveckling och studieresultat. Hargreaves lyfter även fram samarbete och 

kollegialitet som ytterst användbara arbetssätt när nya reformer skall implementeras. Han lyfter 

exemplet om när skolbaserad läroplansutveckling har misslyckats har detta delvis berott på 

fallerande samarbetsförhållanden inom skolans personal. Han fortsätter med att hävda att även 

centralstyrda reformer kräver en viss mån av samarbete ute på skolorna för att uppnå en 

gemensam uppfattning och riktning av vad reformen skall innebära (Hargreaves 1998, s.197-

198).  

 

Självklart är dessa former av lärarkultur inte utan problem. Hargreaves lyfter fram problematiken 

som är att det finns en stor mängd variationer av samarbeten. Begreppet betyder ju helt enkelt att 

lärare arbetar och pratar med varandra men detta kan ske i väldigt varierade former där långt ifrån 

samtliga innebär det framgångsrika resultat som lyfts fram i ovanstående stycke. Detta har gjort 

att ytterligare förgrening och problematisering av begreppet krävts (Hargreaves 1998, s. 200-

202).  

 

Spontanitet och frivilligt är karaktärer av samarbete som sker främst på grund av lärarkollegiets 

sociala kultur och egna initiativ. Administrativt kan skolledningen arbeta för att skapa goda 

förutsättningar för spontant samarbete men det är inte i det administrativa som dessa former av 

samarbete har sitt huvudsakliga ursprung. Utvecklingsorientering visar upp mycket av dessa 

karaktärsdrag. Lärarna söker sig och agerar gemensamt till att vara en förändrande kraft i 

branschen och ifall de skall förhålla sig till exempelvis centralstyrda direktiv gör de direktiven till 

deras egna och i former som de arbetat fram och är trygga i. Oförutsägbarhet och oberoende av 

tid och rum beskriver samarbete som sker utan planering och schemaläggning. Samarbetet sker i 

förbifarten där lärare snabbt ger varandra beröm, idéförslag, snabba diskussioner om problem 
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som behövs lösas, osv. Samarbete sker alltså inte vid bestämda tider utan är en naturlig och 

informell del av lärarnas arbetsdag. Således är det svårt att administrativt skapa dessa former av 

samarbeten, speciellt i skolformer med stark centralstyrning. (Hargreaves 1998, s.204-205).  

 

5.3 Påtvingat kollegialitet 
Påtvingad kollegialitet är en samarbetsform som istället för de karaktärsdrag som beskrevs ovan 

är rent administrativt styrd. Hargreaves beskriver det som schemalagd, ofta obligatoriskt 

kollegialt arbeta som sker på bestämda platser. En del av kritiken mot denna lärarkultur beskriver 

arbetssättet som ineffektivt då det tenderar att sakna anpassning till den miljö det är tänkt att 

fungera i. Istället blir denna form av kollegialitet en börda där, exempelvis, lärare tvingas 

samarbete med ”fel” personer eller missförstått syfte med mötet. Hargreaves fortsätter med att 

hävda att denna form av kollegialitet resulterar i missbrukad användning av lärarnas tid och 

energi (Hargreaves 1998, s.221-222).  

 

Administrativ reglering innebär precis det som beskrevs ovan, nämligen att påtvingad 

kollegialitet inte sker spontant utan styrs uteslutande administrativt. Ofta är det obligatoriskt 

deltagande och det sker vid bestämda tider och platser. Något som, enligt Hargreaves, resulterar 

i minskat utrymme för lärares självvalda individualism. Om samarbete ofta skedde med 

oförutsägbarhet beskriver Hargreaves detta som förutsägbarhet. Det administrativt styrda 

samarbetet begränsar det spontana och svårkontrollerade samarbetet som kan uppstå vid lärarnas 

egna initiativ. Istället vill man uppnå en förutsägbarhet i samarbete där planering av tid och rum 

samt målsättningar kontrolleras. En metod som ofta används vid implementering. Påtvingad 

kollegialitet används alltså av administrationen som en metod när nya direktiv, exempelvis, 

läroplaner, inlärningsprogram, osv. skall implementeras i skolorganisationen. Hargreaves 

beskriver påtvingad kollegialitet som en förlängning av olika nivåer av administrationen 

(Hargreaves 1998, s.207-208). 

 

5.4 Balkanisering  
Den fjärde lärarkulturen som Hargreaves lyfter fram är balkanisering. Ordet balkanisering syftar 

vanligtvis till politiskt uppsplittring och sönderfall och har sitt ursprung i uppsplittringen av de 

osmanska staterna på balkanhalvön (Nationalencyklopedin u.å.). Hargreaves användning av ordet 

syftar dock till en lärarkultur som lyfter fram en annan form av samarbete där människor, i detta 
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fall lärare, enas och arbetar i mindre undergrupper istället för en enhetlig kollegialitet med 

samtliga kollegor. Hargreaves visar upp studier där balkanisering är vanligt förekommande på 

högstadie- och gymnasieskolor där gränserna ofta dras mellan ämnesspecialiseringarna. Det 

skapas ett klimat där makt och status mellan ämnessektionerna skall hävdas vilket driver till än 

mer ökad balkanisering. Kritiken landar i att detta är, utifrån den ambition som moderna skolor 

bör ha, ett svagt utnyttjande av mänskliga resurser för både elevernas lärande och för lärarnas 

utveckling. Ytterligare anledning till att detta visar sig främst på högstadie- och gymnasieskolor 

är på grund av den, vanligtvis, stora elev- och personalgruppen som skolan utgör. Hargreaves 

menar att målet med att skapa en enhetlig skola kräver mycket arbete och att när arbetet kantas av 

motgång tenderar skolor att falla tillbaka till ett balkaniserat klimat (Hargreaves 1998. 247-248).  

 

Tydliga karaktärsdrag av balkansiering är låg grad av genomtränglighet samt hög grad av 

stabilitet. Individerna i de olika grupperingarna sköter sig själva och det är ytterst ovanligt att en 

lärare är medlem i mer än en grupp. Dessutom beskrivs gruppers uppbyggnad och medlemskap 

som väldigt stabilt, läraren skiftar sällan grupp. Hargreaves skriver även att balkansierade 

kulturer kan vara politiskt färgade. Det finns orättvisor och snikenhet, vinnare och förlorare. 

Olika ämnen och olika nivåer av elevåldrar värderas olika och detta visar sig i att resurser, 

befordringar och status fördelas ojämnt. Beroende på grupp och status på den gruppen ges lärare 

olika förutsättning (Hargreaves 1998, s.225-226).  

 

5.5 Omstrukturering och samarbetskulturer 
Hargreaves beskriver utöver dessa fyra formen av lärarkultur även en femte som han benämner 

omstrukturering. Han lyfter fram att denna form eventuellt överensstämmer mer med det man 

önskar uppnå i ett modernt skolklimat (1998, s.177).  Begreppet förklarar han kan ha en bredd av 

definitioner men för denna studies intresse landar det i omstrukturering av maktförhållandena i 

skolan och då främst i de former som är samarbete och kollegialitet. En sådan omstrukturering 

innebär många möjligheter men även många risker menar Hargreaves. Några exempel på 

möjligheter är ökat moraliskt stöd, ökad effektivitet, kvalitetshöjning, kollektiv professionell 

trygghet, ökad reflektionsförmåga osv. Däremot finns det, som nämnt tidigare, även vissa risker. 

Exempelvis att det kan kännas påtvingat, förtryckning av det individualistiska, bekvämlighet och 

självbelåtenhet, osv. (1998, s. 256-260).  
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Denna form kan tyckas filosofisk och utopisk och i mångt och mycket är den det då den 

förespråkar, som Hargreaves förklarar det, en nedmontering av traditionella strukturer för hur en 

skola skall styras och kontrolleras. Dessa ska då ersättas av en samarbetskultur och en skolkultur 

där lärarnas professionalitet respekteras och de tillåts ha beslutsmyndighet, ges tillit till att bygga 

samarbetsprocesser, skapa kontinuerlig och risktagande utveckling. Detta samtidigt som lättandet 

av administrativ kontroll inte leder till att upplevelsen av gemensamma, förpliktigande mål går 

förlorade. Som Hargreaves skriver, ”viktigt att vi inte samtidigt ersätter gemenskap med kaos” 

(1998, s.275).  

  

5.6 Sammanfattning teoretiskt perspektiv 
Hargreaves presenterar först fyra olika lärarkulturer som han sedan beskriver utifrån olika 

karaktärsdrag. Lärarkulturerna består av individualism, samarbete, påtvingad kollegialitet samt 

balkanisering. Individualism innebär just det, en lärarkultur där läraren arbetat självständigt på 

grund av olika anledningar. Hargreaves definition av samarbete innebär främst kollegialt 

samarbete utan större administrativ styrning. Påtvingad kollegialitet är i kontrast samarbete som 

styrs uteslutande av den styrande administrationen. Balkanisering är när lärarna delat upp sig i 

grupperingar, ofta ämnesvis, där spår av fientlighet grupperna emellan är vanligt förekommande. 

Utöver dessa fyra presenterar han även en femte form som benämns som omstrukturering som 

mer förklarar en önskad form av lärar- och skolkultur som kretsar kring fruktsamma samarbeten 

och stöttande administration. I Hargreaves text isoleras dessa kulturer inte till 

implementeringsarbete, som är fallet i denna studie, utan till skolorganisationen som helhet 

(Hargreaves 1998).  

 

Däremot går det att se på implementeringsarbete utifrån dessa lärarkulturer. Exempelvis kan man 

se på Blossing och Ertesvågs text och se hur lärare vid bristande administrativt styre vid 

implementering av ny läroplan återgår till sina traditionella metoder på grund av självständig 

övertygelse om att dessa metoder fungerar (2011, s.153-171).  Här kan eventuellt lärarkulturen 

individualism med karaktären påtvingad individualism alltså tolkas in.  Det är på det här vis de 

svar som lärarna i idrott och hälsa ger kommer att analyseras för att förhoppningsvis kunde 

urskilja vilka kulturer som var framträdande under implementeringen av reformen 2011 samt hur 

väl lärarna ansåg de fungerade. 
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6. Metod  

Syftet med denna studie var att undersöka lärare i idrott och hälsas syn på det 

implementeringsarbete som skedde i samband med reformen 2011. För att möjliggöra detta 

valdes en kvalitativ metod att avvändas. För att få en djupare och mer personlig insikt i lärarnas 

egna upplevelser och åsikter samlades empirin in i form av intervjuer med halvstrukturerad 

karaktär. Empirin bearbetades och analyserades utifrån Hargreaves teori om lärarkulturer.  

 

6.1 Kvalitativ metod  
Vanligtvis när man skall ta fram metoder för sin forskning hamnar valet mellan kvantitativ och 

kvalitativ. I denna uppsats valdes en kvalitativ metod att användas för att samla och granska 

empirin. Hassmén och Hassmén skriver i sin text om hur kvalitativa forskningsmetoder vanligtvis 

grundar sig i det hermeneutiska vetenskapsidealet. Vad hermeneutik innebär förklaras ytterligare 

senare i denna text. Anledningen till att valet föll på en kvalitativ metod var på grund av intresset 

för uppsatsen handlade om det som Hassmén och Hassmén beskriver som centralt, nämligen att 

finna det individuella, det särskiljande men även sammanhang och strukturer (Hassmén & 

Hassmén 2008, s.104-105). För att få en djupgående insikt i dessa krävdes det mer omfattande tid 

med varje enskild individ vilket ledde till att antalet undersökningsdeltagare i denna studie 

landade på endast 5 deltagare.  

 

Den kvalitativa metoden innebär att forskaren integrerar i större utsträckning med 

undersökningsdeltagaren istället för att minimera påverkan och hålla avstånd som kan vara 

riktlinjer i andra metodval. Exempelvis genomfördes intervjuerna till denna studie på ett sådant 

vis att intervjumallen endast bestod av riktlinjer. Intervjun hölls öppen för följdfrågor och mindre 

samtal. Här är det viktigt, menar Hassmén & Hassmén, att vara medveten som forskare så 

integreringen inte går för långt och påverkar och leder undersökningsdeltagarens svar i riktningar 

bara för att matcha forskarens syfte (2008, s.105). Detta var något som var speciellt påtagligt när 

empirin hämtades från halvstrukturerade intervjuer som var fallet med denna uppsats.  

 

6.2 Intervjuer  
Insamlingen av empiri för denna studie skedde genom intervjuer som byggde på en 

halvstrukturerad karaktär. Detta innebar att intervjun skedde utifrån en fastställd intervjumall där 
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grundläggande frågor som var formulerade utifrån studiens syfte var nedskrivna (bilaga 2). 

Däremot innebar en halvstrukturerad karaktär på intervjun även att möjligheten till följdfrågor 

och mindre diskussioner ökade (Hassmén & Hassmén 2008, s.254). Dessutom lyfter Bryman 

fram att när det är mer än en forskare inblandad i intervjuerna lämpar sig en halvstrukturerad 

karaktär för att säkerställa en viss rättsäkerhet (2018). Då denna studie inriktade sig på att besvara 

och kartlägga lärarnas egna erfarenheter och åsikter gällande det implementeringsarbete som 

skedde med reformen 2011 var sådana följdfrågor och diskussioner viktiga för att få större insikt i 

just detta. Intervjuerna genomfördes av 3 individer, dock skrevs denna uppsats endast av en 

individ. 

 

För att få tillgång till en så arbetsvänlig empiri som möjligt spelades intervjun in och sedan 

transkriberades. Ryen skriver om vikten av att informera och fråga ifall det är okej för 

respondenten att intervjun spelas in. Hon fortsätter sedan med att lyfta ett varningens finger när 

det kommer till att spela in intervjuer. Att respondenten är medveten om att den blir inspelad kan 

påverka svaren den ger vilket i sådana fall påverkar empirins användbarhet (Ryen 2004, s57-58). 

Dock spelades, som nämnt ovan, intervjuerna likväl in med respondenternas tillstånd för att 

underlätta analys- och transkriberingsarbetet.  

6.3 Bearbetning och analys 
Istället för att riskera leda svaren är det upp till forskaren efter intervjun att tolka svaren.  En 

välkänd modell för tolkningsprocess är den hermeneutiska spiralen. Denna modell bygger på en 

växelverkan mellan helheten och delar av det som undersöks, i detta fall svaren från lärarna. 

Denna växelverkan innebär att när man ser på helhet får man en viss förståelse, när man sedan ser 

på delarna skapas en annan förståelse som i sin tur fördjupar förståelsen av helheten. Således 

jobbar forskaren sig djupare ner för ”spiralen” och skapar en djupare förståelse (Hassmén & 

Hassmén 2008, s.105). De svar som lärarna lämnade kom således att tolkas på detta 

växelverkande vis för att låta detaljerna i svaren utifrån det teoretiska perspektivet ställas mot 

tidigare forskning så att en djupare förståelse kunde skapas. Ett tydligt exempel på detta var när 

lärare 2 vid första läsning av transkribering verkade måla upp en bild av implementeringsarbete 

som uteslutande skett inom kollegiala former. När man sedan kollade närmre på dels resultaten 

som presenterades i tidigare forskning, exempelvis Handal och Harrington (2003, s.59-69), och 

dels transkriberingen kunde delar av individualism även utläsas. Detta ledde till att bilden av 

skolans implementeringsarbete breddades och en djupare förståelse infann sig.  
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Hassmén och Hassmén beskriver det som att processen består av tre nivåer. Självförståelse, 

förnuftstolkningar och teoretiska tolkningar. Självförståelse handlar om att forskaren tolkar 

genom att sätta in sig i intervjuobjektets situation. Förnuftstolkningar innebär tolkningar 

forskaren läser in som går utöver det som intervjuobjekt sagt eller tycker om det valda ämnet. Ska 

sägas att dessa tolkningar är sådana som inte kräver någon direkt kunskap om ämnet som 

utforskas, i detta fall lärarkulturer. Hassmén och Hassmén (2008, s.105-106) beskriver dessa 

tolkningar som ”common sense”, exemplet ovan visar på att inledningsvis var det en sådan 

tolkning som gjordes där endast den tydliga kollegiala formen av implementeringsarbete 

framkom. Sista nivån av tolkningar är teoretiska tolkningar. Dessa sker, som namnet antyder, 

relaterat till forskarens valda teori och är de tolkningar som en forskare skall uppnå i en 

framgångsrik forskningsprocess (Hassmén & Hassmén 2008, s.105-106). Den sistnämnda nivån 

av tolkningsprocessen var den som önskades uppnå för att på bästa möjliga vis besvara de 

frågeställningar denna studie bygger på. Återigen, exemplet ovan visar tydligt på hur denna 

process ökade förståelsen.  Något som var avgörande för att uppnå det syfte studien har.  

 

6.4 Urval och bortfall 
Studien ämnade undersöka implementeringsarbetet sett utifrån lärarnas perspektiv men kom inte 

att analysera utifrån lärarens kön, ålder eller bakgrund. Något som dock togs i beaktning var 

studiens syfte som var att undersöka hur implementeringsarbetet såg ut för lärare i ämnet idrott 

och hälsa. Således krävdes en exkludering av lärare som inte var verksamma före 2011. 

Huvudsakligen skickades förfrågningar om deltagande i studien ut via mail till lärare i skolor 

belägna i södra Sverige. De intervjuade bestod av verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa som 

arbetade med årskurserna 4-9. Totalt mailades 41 lärare varav 13 mailade tillbaka med svar. Av 

dessa 13 uppfyllde sex lärare inte kravet om att det var tvunget att de hade jobbat med idrott och 

hälsa under läroplansskiftet. En lärare svarade att denne inte hade tid att delta i en intervju. Fem 

lärare svarade ja på att delta i studien. Två intervjuer genomfördes via telefon och tre intervjuer 

gjordes genom personlig träff. Fyra lärare arbetade under denna period på grundskola och en 

lärare jobbade på gymnasieskola. 

 

Ryen skriver om hur man utöver respondenter även behöver göra aktiva urval av miljö och rum 

(2004, s.72).  I denna studie saknade regional tillhörighet betydelse och således gjordes inga 

aktiva urval baserat på detta. Respondenterna fick själva välja tid och rum för intervjun så det 

passade deras förutsättningar bäst. 
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6.5 Reliabilitet och validitet 
Bryman skriver i sin text om svårigheten med att använda reliabilitet och validitet som 

värdemätare i en kvalitativ undersökning. Han menar att dessa mer lämpar sig i mer mätande 

undersökning av kvantitativ karaktär. Trots detta skriver han att dessa ändå används men att man 

i viss mån behöver förändra eller skriva om dess innebörd en aning för att bättre passa in på en 

kvalitativ metod (Bryman 2016, s.383).  

 

Reliabilitet, som mäter i vilken grad studien kan bli replikerad och få samma resultat, är ett svårt 

kriterium att uppnå i en kvalitativ studie menar Bryman. Det sociala rum och tid som utgör den 

ursprungliga intervjusituationen är omöjlig att helt replikera på samma vis som metoder inom 

kvantitativa studier möjliggör (ibid.) För att ge studien en chans till viss reliabilitet användes en 

intervjumall. Reliabilitet var även en anledning till att just en halvstrukturerad intervjumetod 

användes. Dessutom utfördes, som nämnt ovan, intervjuerna av tre forskare där en utvald 

forskare tog en ledande roll i samtliga intervjuer.  

 

Validitet är den värdemätare som mäter i vilken utsträckning forskaren undersöker eller 

observerar det ämne studien faktiskt ämnar undersöka. Här skiljer Bryman på intern och extern 

validitet. Intern validitet innebär förenklat uttryckt studiens giltighet. Har studien gått rätt till där 

en tydlig koppling mellan observationerna och de teoretiska resultaten existerar. Extern validitet 

beskriver studiens generaliserbarhet sett i andra sociala scener (Bryman 2016, s384). I denna 

studie hade detta kunnat testas genom hur applicerbar resultatet av studien blir på 

implementeringsarbete sett i större kontext och i fler skolor.  

 

6.6 Etik 
Denna studie använde primärt empiri hämtat från intervjuer och när detta var fallet var det viktigt 

att ta etiska ställningstagande innan intervjuerna skedde. Vetenskapsrådet presenter fyra 

huvudkrav för god forskningsetik. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Nedan följer en förklaring av vad de olika kraven 

innebär.  
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Informationskravet innebär att uppgiftslämnaren, i denna studies fall läraren, skall informeras om 

samtliga detaljer av undersökningen som kan tänkas påverka deras inställning gällande 

deltagandet i studien. De ska dessutom informeras om vad deras roll är i undersökningen samt 

villkoren för deras eventuella deltagande. Ytterligare en aspekt som tydligt skall informeras till 

deltagaren är faktumet att deltagandet är frivilligt och att de har rätten att avbryta när de vill 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Samtliga aspekter i detta krav förmedlades genom 

informationsbrevet men även under intervjutillfället.  

 

Samtyckeskravet handlar om deltagarens rätt att själv avgöra dess deltagande i studien 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 9).  I denna studie innebar detta att förfrågan skickades till de lärare 

som uppfyllde kraven som presenterades i kapitlet för urval. Ifall de sedan ville delta eller ej var 

helt upp till dem själva. Samma förfrågan lyftes även vid det intervjutillfället.  

 

Konfidentialitetskravet innebär deltagarnas anonymitet i studien. Detta innebär att all information 

som kan innebära att deltagaren riskerar att bli identifierad icke kommer nämnas i studien. Dessa 

uppgifter kommer endast vara tillgängliga för upphovsmakaren till studien under den tid som 

studien bedrivs. När studien är färdigställd kommer alla dessa uppgifter raderas (Vetenskapsrådet 

2002, s. 12).  Viktigt att nämna för denna studie är att lärarna som intervjuades icke namngavs 

utan istället skrevs ut som exempelvis, lärare 1 och lärare 2. 

 

Nyttjandekravet utgör ramen för behandlingen av den insamlade empirin. Den information som 

studien samlar in användes enbart i denna studie och sedan, som nämnt ovan, raderades denna när 

studien var färdigställd (Vetenskapsrådet 2002, s.14). 
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7. Resultat och analys 

Under intervjuerna kunde det urskiljas att implementeringsarbetet går att dela upp i 3 olika 

tidsfaser. Den första fasen är den period som pågick innan läro- och ämnesplanen började gälla. 

En period som varierar i längd då olika skolor fick informationen och möjligheten att arbeta med 

materialet olika tidigt. Andra fasen består av den direkt efterföljande perioden efter det att läro- 

och ämnesplanen börjat gälla. Denna tar upp de direkta möjligheter och svårigheterna lärarna 

stod inför när de praktiskt skulle arbeta med den nya läroplanen. Sista fasen är nutidens och de 

senaste årens upplevelser av arbetet med reformen som kom 2011. Vad resultatet av och deras 

åsikter om implementeringsarbetet landat i efter några års distans.  

 

7.1 Inför reformen 2011 

7.1.1 Lärarens arbete inför reformen  

Lärare 1 beskriver en situationen gällande införandet av ny läroplan som väldigt flummigt och 

rörigt. Han menar att det gick väldigt hastigt från beslut till genomförande. Lärare 1 berättar 

följande ”Nu vet vi ju att en ny läroplan kommer och har vetat två år i förväg. Jag tror inte att vi 

visste om det mer än ett läsår max, om ens det. Ett halvår har jag för mig.”. Inte fullt så påtaglig 

var lärare 3s reaktion på beslutet om en ny läroplan men berättar likväl att första känslorna var 

förvåning och i viss mån besvikelse då denne upplevde att de arbetat fram en väl fungerande 

form av Lpf 94 och var nu kritiskt till att en förändring behövdes. Lärare 3 fortsätter däremot med 

att berätta hur lärarna gavs tid och plats att arbeta och att utveckla det som han själv beskriver 

som samsyn och då även samsyn med sig själv. Rektorn de hade på skolan under den tiden gav 

lärarna stor tilltro till att hantera implementering och tolkning av Lgr 11 själva så detta arbete 

skedde delvis individuellt.  

 

Lärare 3s svar berättar om en situation inför 2011 där de fick gott om tid att arbeta med och att 

läsa igenom styrdokumenten samt göra egna tolkningar av innehållet. Detta tillvägagångsätt visar 

upp en lärarkultur som delvis är individualistisk i den mån att Hargreaves karaktärsdrag 

strategisk och självvald individualism blir tydliga (Hargreaves 1998, s.184-185). Det lärare 1 

vittnar om visar däremot tydliga tecken på en generellt sett bristande administrativt arbete vilket 

tvingar implementeringsarbetet att ta andra vägar. Som lärare 1 säger lämnades det 

ämnesspecifika implementeringsarbetet åt lärarna själva vilket visar upp en kultur där 



 

29 

individualismen blir påtvingad (Hargreaves 1998, s.184). Utan stöd från administration får 

läraren själv jobba med att klargöra vad ämnesplanen önskar uppnå och själv tolka innehållet. 

 

7.1.2 Ämneslagets arbete inför reformen 

När det blev klart att det skulle komma en ny läroplan skulle denna skickas ut till skolorna så att 

en bearbetning, inläsning och förståelse skulle kunna ske så snabbt som möjligt. Däremot vittnar 

lärarna i intervjuerna om att tillgången till den nya läroplanen varierar mellan skolorna och detta 

med ganska stora marginaler. Lärare 2 berättar att de började arbeta med den så snabbt som 

möjligt. Han beskriver hur de inom ämneslaget satt ett eller två år innan Lgr 11 skulle börja gälla 

och arbetade med hur det skulle gå till. I kontrast till detta nämns det ovan hur lärare 1 berättat att 

de fick reda på detta endast ett halvår innan. Det tidiga implementeringsarbete som lärare 2 

berättar om landar däremot inom Hargreaves (1998, s.204) lärarkultur samarbete med 

karaktärsdraget utvecklingsorienterat som innebär att lärarna samlas för att, som nämnts ovan, 

gemensamt arbeta fram en fungerande bild av centralstyrda direktiv. Även karaktärsdraget 

frivilligt blir relevant då de inom ämneslaget verkar uppskatta arbetet med kollegor och det 

erfarenhetsutbyte som sker sinsemellan.  

 

Lärare 3 lyfter även han fram det ämnesspecifika arbetet som skedde inför läroplanens inträde. 

Han berättar hur de inom ämneslaget satt och försökte tyda vad de kunde fortsätta använda och 

vad de behövde förändra. Han erkänner att denne var mer konservativ på den tiden och att de 

inom ämneslaget försökte applicera den mall de använt i Lpf 94 på Lgr 11 då de ansåg att den var 

så pass välfungerande. Detta ska ha varit ett arbetssätt som stöttades av rektorn på skolan vilket 

gjorde att ämnesgruppen fick sköta arbetet i stor utsträckning på egen hand. På liknande vis 

berättar lärare 4 om det arbete de gjorde på dennes skola där de tidigt försökte skapa en slags 

mall för hur bedömningen skulle gå till i de olika årskurserna på skolan. Denna form av 

samarbete innehåller förvisso karaktärsdraget frivilligt men på grund av dess relativa bakåtsträvan 

missar det karaktärsdraget utvecklingsorienterats positiva drag (Hargreaves 1998, s.204). 

 

Lärare 5 beskriver en bild av ett implementeringsarbete som delvis kan upplevas som ambitiöst 

och tidsomfattande men även ett arbete som faller relativt platt när läroplanen väl började gälla. 

Inledningsvis berättar läraren om hur man tiden inför läroplanens införande arbetat i skolan med 

de förslag som lagts fram av skolverket. Därefter hade rektorn på skolan skickat in förslag som de 

på skolan själva arbetat fram till Skolverket. Här visar skolan upp tydliga tecken på det som 
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Hargreaves beskriver som påtvingad kollegialitet och kan kopplas samman med karaktärerna som 

benämns som administrativ reglering på det vis att detta arbete skedde baserat på rektor och 

ledningens direktiv. Även karaktären implementering (Hargreaves 1998, s.207-208) blir relevant 

då arbetet drivs på av högre instanser än rektorn som i detta arbete blir en förlängning av en 

centralare administration. Dessa lärare fick alltså mycket tid och utrymme med den nya 

läroplanen innan den skulle gälla men detta var som nämnt inte fallet för alla. 

 

7.1.3 Administrativt arbete inför reformen   

Tidsmöjligheten att arbeta med den läroplan som skulle börja gälla varierade således baserat på 

vilken skola man arbetade på men någon form av förberedelse skedde på samtliga skolor även om 

variationerna var stora även här. Lärare 2 berättar om att det skedde konferenser gällande 

reformen i storgrupp. Däremot lyfter han även fram kritik gällande detta, och syftar till att 

skolorna som ”matade” elever till lärare 2s högstadieskola inte deltog under konferenserna. 

Utöver detta beskriver lärare 2 också ett implementeringsarbete som skedde med hela kollegiet 

men går inte in på detta i större utsträckning utan betonar att det är det ämnesspecifika som han 

främst minns. Detta leder till att även i detta fall existerar lärarkulturer som drar åt påtvingad 

kollegialitet och då även här karaktärerna administrativ reglering samt implementering. Utöver 

dessa kan även karaktären bestämd tid och plats identifieras (Hargreaves 1998, s.207-208). 

 

Flera av lärarna lyfter fram att även ifall de fick möjlighet att arbeta med läroplan och ämnes- 

eller kursplan saknades i stor utsträckning utbildning i hur detta arbete skulle gå tillväga. Lärare 1 

är den enda lärare som inte berättar om något administrativt styrt arbete med ämnesplanen för 

idrott och hälsa inför terminen den skulle börja gälla. Det tillsattes endast, enligt lärare 1, 1-2 

dagar av implementeringsarbete på skolan och dessa dagar bestod endast av arbete med 

läroplanen för hela skolan, inget ämnesspecifikt.  Lärare 3 berättar om att det från 

förvaltningshåll erbjöds viss utbildning i form av att de vid 2-4 tillfällen åkte ut och hade 

workshops med andra högstadielärare. Han berättar att det skedde diskussioner såväl som ett 

antal fysiska pass där någon lärare lagt upp en lektion som de genomförde och sedan förklarade 

den läraren hur den tänkte kring upplägg av undervisning och bedömning. Dessa lärare hade då 

blivit utvalda att fördjupa sig i kursplanen för att erbjuda exempel till deltagarna i utbildningen. 

Både lärare 2 och 3 berättar om en satsning från kommunalt håll som pågick innan 2011 där 

lärare i idrott och hälsa samlades och diskuterade samt testade olika upplägg inom ämnet, något 

som, enligt lärare 3, även universitetet delvis deltog i. Båda lärarna var väldigt positiva till detta 
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och detta arbete framkommer som ett sunt och gynnsamt samarbete. Utöver detta tillsattes även 

ett tillfälle inför Lgr 11 där en representant från förvaltningen delade sina tankar och tolkningar 

av ämnesplanen under en träff. Låter som att det fanns en lärarkultur inom det kommunala som 

var närvarande och frodande. Bilden som målas upp är en kultur som påminner om 

utvecklingsorienterat samarbete men som även innehåller administrativ reglering som är en 

karaktär inom påtvingat kollegialitet (Hargreaves 1998, s.204, 207). Liknande kommunalt 

arbetssätt berättar även lärare 4 och 5 ha pågått under längre tid, något som dessutom fortsatt 

pågår. Även dem uppskattar sådana samarbetsmöjligheter för att utveckla likvärdigheten skolor 

sinsemellan. Deras samarbetssituation skall utvecklas ytterligare nedan.  

 

7.2 Tidiga arbetet med reformen 2011 

7.2.1 Acklimatiseringsperiod  

Flera lärare utrycker en svårighet under första tiden med den nya läro- och ämnesplanen där stora 

delar av denna svårighet landar i bedömning och betygsättning. Lärare 1 uppskattar att det tog ett 

par år för ämnesplanen att ”sätta sig” och för att tryggheten skulle infinna sig. Lärare 1 menar att 

detta mycket berodde på dels bristande erfarenhet i yrket då han endast jobbat som verksam 

lärare i ett par år. Detta kombinerat med de, enligt lärare 1, bristande förberedelser skolan överlag 

genomfört för att en funktionell implementering skulle kunna ske. Under denna period tog dock 

lärarna i idrott och hälsa på hans skola själva på sig att samlas för att diskutera och arbeta 

gemensamt med ämnesplanen. Lärare 1 menar att Lgy 11 är en svår läroplan att hantera ifall man 

saknar utbildning och erfarenhet och syftar då på att man lätt fastnar i värdeorden som är en del 

av kunskapskraven. Lärare 1 berättar att ”Att man går på några missar i början sen har det blivit 

bättre och bättre efter hand.”. En övergripande osäkerhet i hela kollegiet, inte bara inom idrott 

och hälsa, spred sig menar han. Lärare 1 som inför Lgy 11 beskriver en situation innehållande 

minst sagt bristfälliga förberedelser och utbildning berättar nu om ett skifte av lärarkultur. 

Ämneslaget i idrott och hälsa fick nu självmant samlas för att arbeta genom ämnesplanen för att 

försöka skapa en någorlunda gemensam bild av hur de ska gå tillväga. Dock upplever lärare 1 att 

tiden inte riktigt räckte till för detta arbete så även om det faller inom lärarkulturen samarbete och 

visar upp karaktärerna frivilligt och utvecklingsorienterat verkar det ändå sakna de positiva 

kvalitéerna som dessa brukar innebära (Hargreaves 1998,s. 204). Samarbetet påminner om den 

påtvingade individualismen som lärare 1 upplevde inför 2011 där den bristande administrativa 

styrningen driver på en alternativ egenkomponerad lösning.  
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Lärare 2 berättar skämtsamt att han aldrig kände att de var trygga med den nya kursplanen. Han 

fortsätter sedan med att berätta att han personligen tyckte att när första betygen skulle sättas var 

man illa tvungen att förstå kursplanen och efter det ansåg han att det inte var någon större grej. 

Lärare 2 uttrycker dessutom en självbild som progressiv och mer mottaglig för reformer än 

många andra vilken han menar underlättade i acklimatiseringen av den nya ämnesplanen. Detta 

personlighetsdrag kan tyda på att lärare 2 i viss mån även driver en form av självvald 

individualism när behovet finns (Hargreaves 1998, s185). När de kommer till exempelvis 

bedömning kan detta förvisso antas vara relativt vanligt förekommande bland lärare. Lärare 2 

berättar även att det arbete de tidigare gjort inom ämneslaget där de samlas och bearbetar och 

diskuterar oklarheter fortsatte även efter det omedelbara införandet. Detta tyder på att lärare 2s 

skola fortsatt använde samarbete och kollegialitet för att jobba vidare med implementeringen 

(Hargreaves 1998, s.204-205). 

 

Som nämnt ovan hade lärare 3 gått in med attityden om att de mer eller mindre skulle kunna 

använda samma mall som de gjort i Lpo 94 och att man skulle göra små förändringar där det 

behövdes. Ett arbetssätt han utrycker fick stöd av skolans rektor som gick in i 

implementeringsarbetet med ungefär samma attityd. Han erkänner senare att han blev varse om 

att så var inte fallet och att han numera är mer öppensinnad. Står dock fast vid att undervisningen 

inte förändrades särskilt mycket utöver hur bedömningen gick till. Den mall för bedömning de 

hade för Lpo 94 hade de försökt applicera på Lgr 11 men det hade ej fungerat. På grund av detta 

menar lärare 3 att det tog ett tag för det att sätta sig och att även fast de är mer överens inom 

ämneslaget hur bedömningen skall ske kvarstår det fortfarande vissa meningsskillnader. De 

träffar inom ämneslaget de hade innan införandet 2011 fortsatte även efteråt där de diskuterar 

eventuella förbättringar även om det fortsatt kommer förekomma olika tolkningar ser de nyttan i 

att arbeta gemensamt samt att de uppskattar det bollplank som det leder till. Således kan den 

kultur som främst framträder just nu på skolan tituleras som samarbete med karaktärsdragen 

utvecklingsorienterad samt frivillig (Hargreaves 1998, 204). Detta arbete som fortfarande sker är 

en förlängning av implementeringen som fortsätter hela tiden för att bli så bra som möjligt.  

 

Även lärare 4 och 5 berättar om svårigheten om bedömningen med den nya kursplanen och syftar 

då till tolkningsutrymmet som skapar en bristande samsyn enligt lärare 4. Dessutom lyfter lärare 

5 fram en irritation gentemot skolverket där han menar att de förslag och material de arbetat med 

inför 2011 skiljde sig från den slutgiltiga produkten. Han berättar ”Dom började ju tidigt att prata 

om det där. Jag tror vi höll på, jag kommer inte riktigt ihåg men nått år och hade massvis av 
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träffar och sen fick man ju den bara utskriven och klar”. Både lärare 4 och 5 berättar att de 

idrottslärarträffarna de hade varje månad fortsatte så samarbetet och bearbetningen av de problem 

de stötte på fortsatte även med den nya läro- och kursplanen. Precis som de andra lärarna och 

skolorna visar lärare 4 och 5s upp en representation av samarbete som överskuggar de övriga 

lärarkulturerna under den perioden av implementeringen. Även här visas karaktärsdragen 

utvecklingsorienterad samt frivillig primärt upp även ifall även om det, likt det står ovan, styrs 

från kommunalt håll och således även kan beskrivas som administrativ reglering (Hargreaves 

1998, s.204, 207).  

 

7.3 Resultatet och pågående arbete med reformen 2011 

7.3.1 Distanserad bild av implementeringen av reformen 

Gemensamt för alla lärare är att de med viss distans anser att Lgr 11 och Lgy 11 ändå var en 

förbättring gentemot tidigare läroplaner men att förberedelserna och utbildningen klart kunde 

hanterats bättre. Dessutom, i enlighet med det som lärare 2 skämtsamt berättade, är 

implementeringen något som inte blir färdigt utan fortsatt pågår. Lärare 4 och 5 deltar båda i 

idrottslärarträffar som sker månadsvis. Det skall dock nämnas att dessa träffar, enligt lärare 5, 

stött på kritik och stundtals fått ligga på is. Han berättar ”[...] om vi bestämmer att, nu ska vi ha 

tema volleyboll och då spelar vi volleyboll och diskuterar volleyboll och jag menar då tycker 

dom att vi bara lattjar.”. Trots detta var sådana möten den valda metoden för att bearbeta den nya 

läroplanen som kom 2011. Detta missnöje från lärare i andra ämnen visar upp karaktärsdrag från 

den lärarkultur som Hargreaves kallar balkanisering. Läraren berättar att andra ämnen ser ner på 

ämnet och tror att idrottslärarna endast träffas vid dessa tillfällen och leker olika lekar för att det 

är skoj. Detta visar upp en karaktär av balkanisering som Hargreaves kallar politiskt färgade, 

vilket innebär att olika ämnen och elevgrupper ges olika förutsättningar beroende på statusen de 

innehar (Hargreaves 1998, s.225-226). Här visas det upp en brist på status och tilltro till lärarna i 

idrott och hälsas professionalitet.  

 

Lärare 2 eller 3 påtalar ingen liknande situation som den lärare 4 och 5 talar om där spår av det 

som Hargreaves benämner som balkanisering förekom (1998, s.225-226). Däremot vittnar de om 

en liknande situation gällande deras samarbete inom ämneslaget som i deras fall var isolerat till 

deras skola. Detta samarbete inom ämneslagen är den mest framträdande metoden för 

hanteringen av en läroplansimplementering, ett samarbete som alltjämt fortgår. Även fast man 

kan se lärare 1s exempel på sådant arbetssätt som ett undantag sker det likväl ett ämnesmässigt 
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samarbete även om administrationen inte var delaktig i detta fall. Utöver detta vittnar samtliga 

om att de även skedde träffar med hela skolkollegiet men att det huvudsakliga arbetet skedde 

inom ämnet. Lärare 1 fick å andra sidan endast den formen av implementeringsarbete tilldelat 

från administrationen. Därmed fortsätter de lärarkulturer som varit vanligast genomgående att 

genomsyra skolorna, både i form av samarbete och kollegialitet och i det som Hargreaves kallar 

påtvingat kollegialitet, även om det ibland är positivt för lärarna (1998, s.197-198, 221-222) 

 

Lärare 1 nämner ovan att det infann sig en form av övergripande osäkerhet på den skola han 

arbetade på under den första tiden med kunskapskraven i Lgy 11. Han fortsätter med att beskriva 

att folk var rädda för att göra fel under de första åren och var mer nitiska.  Svårigheten med 

bedömningen är något som andra lärare också berör där exempelvis lärare 3 och 5 försökte 

konstruera mallar inför införandet av kursplanen och där lärare 3 insåg att den mallen inte 

fungerade. Denna förvirring vittnar om ett misslyckande från högre administrativa instanser där 

det stora ansvaret landar hos lärarna att genomföra sina egna tolkningar av det innehåll de 

tillhandahålls. Lärare 4 menar att denna tolkning blir svår för lärare som jobbat länge med en 

prestationsmätande kursplan och att övergång nog var svår och mer tid hade behövts. 

Avsaknaden av tydliga administrativa direktiv likt implementering och administrativ reglering 

(Hargreaves 1998, 207-208) verkar vara den sammantagna bilden lärarna gemensamt målar upp.  

 

7.3.2 Uppskattade och önskade arbetsformer 

De lärare som arbetade inom sina ämneslag med administrativt stöd verkar ha uppskattat det och 

lärare 1 som saknade detta utrycker en önskan om att något sådant skulle ha skett. Samtliga 

utrycker även en önskan om att ökad utbildning och fortbildning skulle skett. Det enda exemplet 

på någon form av utbildning inom ämnet idrott och hälsa är det som lärare 2 och 3 berättar om 

när kommunen låtit några utvalda lärare sätta in sig i kursplanen och sedan förmedla sina åsikter 

och tankar under en workshop. En utbildning som båda talar varmt om. Dessutom berättar båda 

dessa lärare att de numera även jobbar delvis med olika uppdrag som kommer med tjänsten som 

förstelärare. Lärare 3 berättar att detta på senare tid inneburit mycket arbete med läroplanen och 

även en del med den kommande läroplanen 2020. De har fått möjlighet att se över förslagen och 

även skickat egna förslag tillbaka om vad de tycker är bra och vad de tycker kan förbättras. 

Denna möjlighet att fördjupa sig i just läroplanen verkar ge dessa lärare en utbildning som andra 

lärare tyvärr inte får möjlighet eller stöd för att göra. Dessutom uttrycker lärare 3 att detta gjort 

honom mer ”reformvänlig” under de senare åren.  
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Således verkar de mest uppskattade och önskade formerna vara just samarbete och kollegialitet 

med administrativ backning och ökad utbildning och fortbildning. En kombination av 

lärarkulturerna samarbete och påtvingad kollegialitet finns det fog för att påkalla i detta fall men 

resultatet landar närmare den kultur som Hargreaves kallar omstrukturering. Lärarna uttrycker 

som nämnt, dels en önskan om samarbetsfrihet där de får den tid och rum som behövs för att 

sådant arbete skall utvecklas så väl som möjligt och dels en ökad utbildning och fortbildning 

tillhandahållen av rimligtvis skolledning och kommun. Exempel på detta är just det lärare 2 och 3 

talar om när de samlades tillsammans med lärare från andra skolor. En lärare hade fått tid att sätta 

sig in i den nya kursplanen för att sedan förmedla sina intryck och tolkningar. Genom att göra 

detta visar kommunen upp det som Hargreaves skriver om, nämligen att de har tillit till lärarnas 

professionalitet och att möjligheten att bygga samarbetsprocesser tillåts utvecklas (Hargreaves 

1998, s.275). Däremot har ett sådant arbetssätt inte fortsatt i denna kommun. Däremot visar den 

kommun lärare 4 och 5 arbetar i upp en form av sådant arbete. Där träffas lärarna kontinuerligt 

för att arbeta med ämnesfrågor och stötta varandra. Dock så berättar de även om hur de under 

stunder tvingats pausa dessa träffar på grund av att misstro gentemot deras faktiska produktivitet 

lyfts. Detta visar då istället en bristande tillit från administrationen.  

 

7.4 Sammanfattning resultatanalys 
Nedan följer en redogörelse för de huvudsakliga resultat som framkommit i studien. Detta görs 

utifrån de frågeställningar studien utgår från. 

 

1. Under vilka former skedde implementeringsarbete enligt lärarna? 

Samarbete är den lärarkultur som de flesta av lärarna lyfter fram som huvudsaklig arbetsmetod. 

Varierade former där det i lärare 1s fall blir påtvingat på grund av bristande involvering av 

administration. Däremot framhålls det som överhängande positivt när sådant arbete sker, speciellt 

inom implementering där nya direktiv skall klargöras. Dessutom är detta en lärarkultur som 

fortsatt pågår och verkar uppskattas av de som är delaktiga i den. Påtvingat kollegialitet är en 

lärarkultur som likt samarbete lyfts fram som vanligt förekommande. Det sätt lärarna då 

beskriver är exempelvis att de blev placerade i ämneslagen för att diskutera de nya direktiven. 

Flera av lärarna berättar att de uppskattade när administrationen deltog och ledde arbetet men att 

de skulle skett i större omfattning. Flera lärare berättar om en osäkerhet och förvirring under 

första tiden med nya läroplanen och att de uppskattat mer utbildning och fortbildning.  
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2. Vilka former framhåller lärarna som mest effektiva och önskvärda för en god 

implementering?  

Som nämnt ovan är det samarbete som är den vanligaste men även den mest uppskattade formen 

av arbetsmetod och lärarkultur. De lärare som fick erfara en väl fungerande form av samarbete 

var positiva till detta. De som inte hade samma möjligheter uttryckte önskemål om ökat 

samarbete inom kollegiet. Administrationens involvering är något som flera lärare hade önskat 

varit mer än den var. Exempelvis var de former av samarbete inom kommunen som skedde 

väldigt uppskattade av lärarna. Den form av lärarkultur lärarna uttrycker som önskvärd kan tolkas 

som Hargreaves lärarkultur omstrukturering. En kultur som låter samarbete frodas med hjälp av 

administrativt stöd och tillit.  

 

3. Vilka former framhålls som ineffektiva?   

Förvisso placerades de flesta lärare i ämnesgrupperna när läroplanen skulle bearbetas men detta 

skedde främst utan de karaktärsdragen balkanisering främst utgör. Endast lärare 5 lyfter fram 

något som kan liknas vid detta och är då kritisk till att något sådant är positivt för utveckling. 

Även individualism var inte en lärarkultur som framkom särskilt ofta när implementeringen 

skulle ske. Lärare 1 vittnar om en viss påtvingad form av denna kultur men är då samtidigt 

kritiskt till att det att det skulle vare en funktionell metod. Detta är inget som någon av lärarna 

kommunicerar som önskvärt.  
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9. Diskussion 

Detta kapitel kommer inledningsvis innehålla en diskussion av de resultat som framkommit i 

kapitlet ”Resultat och analys” där detta kompletteras och utvecklas tillsammans med resultat från 

tidigare forskning. Diskussion kommer utgå från frågeställning 2 och 3. Anledning till att 

frågeställning 1 utgår från diskussionen är på grund av att denna bäst besvaras genom en tydlig 

redogörelse av vilka av Hargreaves lärarkulturer som identifierades utifrån intervjuerna. Något 

som presenterats ovan och även kommer presenteras kortfattat i slutsatsen. Efter 

resultatdiskussionen kommer en metoddiskussion följa där valet av metod problematiseras. 

Avslutningsvis kommer en slutsats presenteras där de huvudsakliga resultaten av analys och 

diskussion sammanfattas. Kapitlet kompletteras av en kort redogörelse av potentiell vidare 

forskning.   

 

9.1 Resultatdiskussion 

9.1.1 Vilka former framhåller lärarna som mest effektiva och önskvärda för en god 

implementering?  

I bakgrunden till denna studie presenterades en rapport som Skolverket gjorde 2012 som en 

uppföljning av den nya läroplanen. I denna gavs det exempel från en skola i Stockholm om hur 

implementeringsarbetet hade fungerat, både positiva och negativa aspekter av arbetet. Några 

positiva aspekter som lyfts fram är hur det kollegiala arbetet hade börjat fungera bättre. I denna 

rapport lyfts förvisso delvis det ämnesövergripande arbetet även fram, något denna studies 

resultat inte riktigt påvisar (2012). Däremot är det flera deltagande lärare i denna studie som även 

de presenterar, i varierad skala, nyttiga och välfungerande samarbeten med sina kollegor inom 

ämnet idrott och hälsa. En anledning till att sådana samarbeten framhålls som så positiva som de 

gör i intervjuerna är på grund av att lärarna uppskattade diskussionerna gällande de svårigheter de 

stötte på. Svårigheter som kom med den relativt svårtolkade läroplanen som Lgy 11 är, enligt 

lärare 1. Detta är något även Assarson (2015, s.108) diskuterar i sin text när hon skriver att lärare 

tenderar att finna dessa samarbeten inom ämneslagen. Hon skriver exempelvis att bara för något 

är svår- eller omätbart betyder detta inte att vad som utgör goda kvalitéer inte går att identifiera. 

Hon fortsätter med att det är i sådana fall dialogen blir som absolut viktigast. Det Hargreaves 

benämner som utvecklingsorienterat samarbete går alltså att identifiera även i Assarson 

forskning.  
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Under de tidiga skedena av implementeringsprocess infinns skepsis gentemot läroplanen, något 

som främst handlar om oförståelse vilket kommer diskuteras ytterligare nedan. Det skall dock 

sägas att de intervjuade lärarna med viss distans till det tidiga arbetet med reformen likväl anser 

att läroplanen var en förbättring gentemot den tidigare. Kroon beskriver att i hennes 

undersökning framkommer ett liknande resultat där majoritet av undersökningsobjekt ansåg att 

det var en förbättring (2016, s.117-128). Anledningen till att lärarna numera är mer positiva till 

läroplanerna varierar förmodligen men ett exempel kan vara det som lärare 3 berättar om. Som 

beskrivit ovan har lärare 3 en förstelärartjänst som på senare år inneburit en del arbete med 

läroplanen och även den kommande läroplanen. Detta är något han menar gjort honom mer 

”reformvänlig”. Således har han, i någon mån, fått den utbildning som behövs för att skapa sig en 

mer tydlig och positiv bild av de styrande direktiven. Övriga lärare i intervjuerna samt de Kroon 

(2016, s.117-128) intervjuat har även de, under de år som gått sedan 2011, fått en utbildning eller 

snarare skapat en erfarenhet som numera resulterar i ökad förståelse. Känslan är dock att det inte 

ska behöva ta år för att en sådan förståelse skall infinna sig.  

 

9.1.2 Vilka former framhålls som ineffektiva?  

Skolverkets rapport lyfter även upp negativa aspekter av det implementeringsarbetet som skett på 

den skolan som undersökts. En av dessa var den brist av tid som ägnats åt arbetet, tid som 

framhålls som en av de mest avgörande delarna i en lyckad implementering (2012). Tid, eller 

snarare brist på tid är något som framkommer i intervjuerna i denna studie. Förvisso lyfter 

exempelvis lärare 2 fram hur de suttit under ett till två år innan och bearbetat den kommande 

läroplanen. Även lärare 5 säger sig ha ägnat lång tid inför 2011 med ett sådant arbete. Likväl 

vittnar båda om en osäkerhet när den väl skulle börja gälla så frågan är ifall tiden de ägnat var väl 

spenderad. Skolinspektionen släppte en kvalitetsgranskning på idrott och hälsa år 2018 där de 

presenterade ett resultat som visar att ämnet fortsatt visar upp en tendens att hålla kvar vid det 

traditionella innehållet (2018, s.4-7). Meckbach beskriver ett fenomen som skedde när Lpo 94 

började gälla där lärarna saknade insikt om vilka kunskaper de skulle förmedla till sina elever 

vilket ledde till att mycket av deras traditionella innehåll kvarstod (2004, s.27-32). När lärare 3 

och 5 då vittnar om försök till att till viss del hålla kvar vid de ramar och former de använt under 

tidigare läroplaner väcks tankar kring ifall implementeringsarbetet gällande just ämnet idrott och 

hälsa i läroplanerna som kom 2011 kunde skötts bättre.  
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Detta mönster av att använda sig av de metoder man kan och känner sig trygg i diskuteras även i 

ytterligare fler artiklar och texter. Tholin beskriver hur under de tidiga åren med Lpo 94 lärare 

lutade sig åt ”inre mallar” när betygsättningen skulle ske då de saknade stöd och kunskaper om 

hur arbetet skulle gå till med den nya läroplanen (2006, s.177-183). Sådana oklarheter beskriver 

även Handel och Harrington i deras text som istället för idrott och hälsa har undersökt lärare i 

matematiks tankar kring läroplansförändringar. De poängterar dock att lärarna inte nödvändigtvis 

är kritiska till läroplanens innehåll utan anledningen är snarare att de litar mer på sin egen 

kompetens när implementeringen medför oklarheter (2003, s.59-69). Lärare 1 berättar om en 

situation, som påminner om detta, som uppstod på den skola han arbetade på under reformens 

införande där kollegiet som helhet upplevde en förvirring och osäkerhet under den första tiden. 

Dessutom berättar han om att administrationen endast tillhandhållit två dagars utbildning i de nya 

direktiven, något han beskriver undermåligt. Bristen på utbildning är något fler lärare än lärare 1 

uttrycker vilket förklarar den osäkerhet som efterföljde. Som nämnt i slutsatsen av denna studie 

är detta en av de huvudsakliga synpunkterna angående vad som kunde förbättrats med 

implementeringen. En ökad påtvingad kollegialitet med karaktärsdragen administrativ regelering 

och implementering som Hargreaves benämner det (1998, s.207-208). Något som får stöd i 

flertalet studier, bland annat Tholin som beskriver hur direktiv för hur betygsättningen i skulle gå 

tillväga först kom en månad innan först betygen skulle sättas i läroplanen Lpo 94 (2006, s.177-

183).  

 

Tidigare forskning visar alltså ett liknande mönster som denna studie. Nämligen att även under 

tidigare läroplansreformer har implementeringsarbetet misslyckats med att ge lärarna en 

tillräckligt god start för att lärarna skall känna sig trygga. Blossing och Ertesvåg varnar i sin text 

för konsekvenserna om vissa faktorer i implementeringsprocessen uteblir. En faktor är möten och 

evenemang där utbildning i nya direktiv skall ske. Detta kombinerat med en avsaknad av 

ledarskap i processen leder till att lärare tenderar att gå tillbaka till det som tidigare beskrivits. 

Beprövade metoder och traditionellt undervisningsinnehåll (2011, s.153-171). Ifall detta sker gör 

lärarna ämnet idrott och hälsa allt annat än en tjänst. Exempelvis berättar lärare 5 ovan om hur 

övriga lärare, utan insikt och respekt för ämnet, ser ner på de ämneslagsträffar de anordnar och 

tror det bara är lek. Förvisso kan man med lite insikt hänvisa till att dessa träffar sker på grund av 

det som Hargreaves benämner som utvecklingsorienterat samarbete (Hargreaves 1998, s.204). 

Däremot ifall det som Blossing och Ertesvåg beskriver skulle ske, hade ämnets mindre 

smickrande rykte riskerat att förvärras.  
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9.2 Metoddiskussion 
Som nämnt i metodkapitlet är det viktigt att forskaren väljer en metod som är rimlig sett utifrån 

studiens syfte. På grund av detta föll valet på halvstrukturerade intervjuer men även andra 

metoder hade eventuellt kunnat användas. Exempelvis hade empiriinsamlingen eventuellt kunnat 

ske via utskick av frågeformulär med öppna frågor. Ifall denna metod valts hade de ovan nämnda 

orosmomentet med hur intervjuaren eventuellt påverkar respondentens svar kunnat undvikas. 

Detta hade då skett i under en mer strukturerad karaktär av insamling (Hassmén & Hassmén 

2008, s.229). Däremot syftar denna studie att undersöka lärares åsikter och erfarenheter av 

implementeringsarbetet av reformen 2011. Ett sådant syfte kräver en metod som tillåter 

följdfrågor och en djupare metod än frågeformulär vilket är anledningen till att valet föll på 

intervjuer av halvstrukturerad karaktär. Eventuellt skulle en uppföljning av denna studie kunna 

göras utifrån en större enkätundersökning där dessa deltagare får ta ställning till frågor baserat på 

de svar denna studie kommit fram till. Detta skulle i sådana fall öka dess externa validitet, något 

som diskuteras ytterligare nedan.  

 

Svårigheten med att genomföra en studie på det småskaliga antalet respondenter som denna 

studie ändå gör är att uppnå det som Bryman kallar extern validitet. Med detta menar dom 

studiens generaliserbarhet (2016, s.384). Detta är något som blir ytterst relevant kritik gentemot 

denna studie då antalet deltagare endast är 5. Finns flera faktorer till att det endast landade på 5 

deltagare och att de just blev dessa men ambitionen var självfallet att få fler deltagare till denna 

studie. Hassmén och Hassmén skriver dock om hur bekvämlighetsurval är en vanlig faktor när 

det kommer till examensarbete vilket i sin tur påverkar studiens externa validitet (2008, s.144) 

och detta är kritik som är rimlig mot denna studie även fast som nämnt ovan det fanns flera 

faktorer. En av dessa är den låga svarsfrekvens som det ändå blev i förhållande till antal 

kontaktade lärare vilket ledde till att man i viss mån fick jobba med det som fanns tillgängligt. 

Istället kan man tala om den interna validitet och då främst urvalets homogenitet som är en styrka 

i denna studie. Deltagarnas bakgrund är på många vis väldigt lik vilket gör att möjligheten till att 

se starka samband samt styrka i de skillnader som uppstår deltagarna emellan. 

 

9.3 Slutsats 
I studiens inledning lyfts det fram exempel på insatser och ansträngningar som gjordes för att 

implementeringen skulle fungera bättre än den gjorts inför reformen 1994. I kapitlet tidigare 

forskning presenteras flertalet texter som bevisar att det gjordes många misstag inför införandet 
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av Lpo- och Lpf 94. Frågan som denna studie inriktade sig på är dock att undersöka hur lärare i 

idrott och hälsa upplevde implementeringsarbetet av Lgr- och Lgy 11 samt under vilka former 

detta arbete skedde. Genom att intervjua 5 lärare i ämnet under halvstrukturerad karaktär 

framkom det en djupare förståelse av hur dessa lärare upplevt det som skedde i anslutning till 

reformen 2011. 

 

Terminerna som föranledde införandet av den nya läroplan visar upp stora skillnader i 

arbetsmetoder och undansatt arbetstid beroende på vilken skola läraren arbetat på. 

Lärarkulturerna som är mest framträdande under dessa perioder är de som även är mest 

framträdande genom samtliga år denna studie uppmärksammat nämligen samarbete och 

kollegialitet inom ämneslagen. Detta sker både med och utan administrativt stöd som då tar form 

av karaktären administrativ reglering inom lärarkulturen påtvingad kollegialitet (Hargreaves 

1998, s.207-208). Däremot lyfter lärare 5 även fram exempel på ämneslagssamarbeten som drar 

åt lärarkulturen Hargreaves kallar balkanisering där lärare i andra ämnen ser ner på ämnet och de 

ämneslagsträffar de genomför (ibid., s.225-226). Även indiviudalism förekommer i viss mån 

under vissa lärare implementeringsarbete. Exempel på detta visas upp av lärare 1 som på grund 

av bristande stöd av administrationen tvingas delvis in i lärarkulturen individualism med 

karaktärsdraget påtvingad (ibid., s.184).  

 

Sättet lärarna ser tillbaka på implementeringen landar i två huvudsakliga synpunkter. Den första 

är att samtliga anser att utbildningen och fortbildningen för hur arbetet skulle gå tillväga och hur 

läroplanen skulle tolkas var undermålig. Denna synpunkt är något som även får stöd i flera 

artiklar presenterade i den tidigare forskningen där. Ett exempel är Kroons text där hon lyfter 

fram problematik av implementering av tidigare läroplaner beror delvis på bristande utbildning 

(2016, s.117-128). Den andra synpunkten är att de ämnesmässiga samarbeten som skedde med 

stöd av skolledning och kommun uppskattades av lärarna och är något de fortsatt uppskattar i de 

former det numera sker. Kommunalt samarbete är något som lyfts fram som antingen uppskattat 

eller önskvärt beroende på vilken kommun lärarna arbetar i. Sådant samarbete leder till kollegialt 

lärande som är något även Assarson skriver om där hon beskriver att detta är avgörande för att 

skapa så goda undervisningssituationer som möjligt (2015, s.99-110). Hargreaves skriver om 

lärarkulturen omstrukturering där en minskad administrativ styrning skall resultera i en ökad tillit 

till lärarnas professionalitet och bedömningsmandat (1998, s. 275). Däremot framkommer det att 

lärarna själva uppskattar administrationens inblandning i dessa delar när de sker på rätt vis och 

deras egen profession inte undermineras. Exempel på önskad administrativ inblandning är just 
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när någon form av reform skall ske och nya direktiv skall börja gälla. Lärarna känner att de 

behöver få den nödvändiga utbildningen i detta område så att när direktiven börjar gälla infinner 

sig tryggheten snabbare. Först därefter kan den omstrukturerade samarbetskulturen börja gälla 

där lärarna har administrationens förtroende att skapa den kulturen Hargreaves skriver om. En 

samarbetskultur där lärarnas professionalitet respekteras, där de tillåts ha beslutsmyndighet, tillåts 

bygga egna samarbetsprocesser, skapa ett kontinuerligt och risktagande utvecklingsklimat osv. 

(ibid.) 

 

9.4 Vidare forskning 
Denna studie har undersökt hur lärare i idrott och hälsa upplevde implementeringen av Lgr- och 

Lgy 11 samt vad de önskar hade gjorts i samband med implementeringen. Vidare forskning kan 

vara att undersöka hur arbetet fortgår med den kommande läroplanen som skall börja gälla 

höstterminen 2020. Kan denna studie fungera som stöd för kommande implementering så att 

samma problematik inte upprepar sig. Nu kommer förändringarna som sker inte vara fullt så stora 

som de var 2011 men det kan likväl vara intressant att se hur skolorna tar sig an arbetet. En 

metod för en sådan studie hade kunnat vara att följa arbetet på utvalda skolor för att se processen 

som leder upp till införandet av de nya direktiven. I efterhand hade en uppföljning kunnat göras 

för att se resultatet av processen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej, 

Vi är tre studenter på Linnéuniversitetet som läser femte året på ämneslärarprogrammet med 

inriktning idrott och hälsa. Vi skriver nu under hösten våra examensarbeten och eftersom det 

kommer nya styrdokument i ämnet 2020 så har vi verkligen fastnat för att se hur reformarbetet 

såg ut inför 2011. Syftet med studierna är att se hur skolor och lärare i idrott och hälsa arbetade 

med den reformen. Studierna vänder sig till lärare i idrott och hälsa som var verksamma under 

reformen 2011. Var du inte verksam lärare under 2011 passar du tyvärr inte in i våra urval. 

Således undrar vi om Du som verksam lärare i idrott hälsa har möjlighet att delta i vår studie.  

  

Vi kommer att göra två olika studier där samma empiri analyseras ur två olika perspektiv. 

Studierna är examensarbeten på avancerad nivå och är en del av utbildningen som ämneslärare 

vid Linnéuniversitet i Växjö. Studierna kommer att genomföras med intervjuer under hösten 2019 

och vi tror att en intervju med dig kommer att ge intressanta vinklar och därmed viktig 

information som kan spela stor roll för arbetenas fortsättning och dess analyser. Intervjun 

kommer att beröra dina erfarenheter, upplevelser och minnen av införandet av 2011 års 

styrdokument i idrott och hälsa. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter, det är viktigt att intervjun 

sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och 

transkriberas. 
 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och Du och din skola kommer att 

förbli anonym. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. 

När de två studierna är färdiga och godkända kommer de att finnas att tillgå på DiVA som är en 

databas för uppsatser på Linnéuniversitetet. Inspelningarna kommer att raderas när studierna är 

godkända. Du kommer ha möjlighet att ta del av studierna genom att få kopior av dem. 

  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. 

Vi hoppas verkligen Du vill delta i denna studie som eventuellt kan underlätta kommande 

reformarbete. Kan du tänka dig att ställa upp så svara på mailet så kommer vi med mer 

information. Ditt deltagande hade varit väldigt värdefullt för oss.  
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Ansvariga för studien är Tobias, Christoffer och Petter samt vår handledare Bo Carlsson. Har Du 

frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar, Tobias, Christoffer och Petter 

 

Studenter 

Tobias Engborg (te222fm@student.lnu.se, 072-3230404) 

Petter Magnusson (pm222es@student.lnu.se, 072-7431216) 

Christoffer Åkerstedt (ca222uq@student.lnu.se, 070-5205059) 

Handledare 

Bo Carlsson (bo.u.carlsson@lnu.se) 

 

Bilaga 2 

Intervjumall 

Vad tyckte du om reformen som kom 2011? 

Hur upplevde du implementeringen av den nya läroplanen?  

Fick ni någon utbildning i de nya styrdokumenten och isåfall vad var det för typ av utbildning? 

Om ni inte fick det, var det upp till enskilda läraren att ta ansvar för det? 

Vilka förutsättningar fick ni för implementeringen? (Var det extern utbildning, ämneslagsvis eller 

enskilt ansvar?) 

Upplevde du förutsättningarna som tillräckliga för en god implementering? 

Kommer du ihåg vad du tyckte om skolreformen som kom 2011, alltså de nya kurs- och 

läroplanerna. 

Var det någon skillnad på din undervisning före implementeringen kontra efter? (Vad berodde det 

på? 

(Tror du att din idrottsliga bakgrund påverkade ditt arbeta med reformen?) 

Fick du några påtryckningar från skolledning om undervisningen kopplat till den idrottsliga 

traditionen? 

 

Övrigt 

Är det något ytterligare du vill lägga till eller fråga om? 

 

 


