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ABSTRAKT 
Tidigare forskning visar att för att en skolreform ska få genomslag i praktiken måste 
läraren ses som en nyckelfaktor. Lärarna måste förstå varför reformen genomförs och de 
måste få tid och utrymme att implementera skolreformen i skolans vardag. Syftet med 
min undersökning är att se hur lärare förändrat sitt arbetssätt sedan införandet av Lgr 11 
och vilka uppfattningar lärarna har kring den nya läroplanen. Min undersökning utgår 
ifrån kvalitativa intervjuer med lärare på en och samma skola, för att se hur lärarna på 
skolan uppfattat arbetet med Lgr 11. Nästan alla (5 av 6) lärare anser att Lgr 11 är 
mycket tydligare än vad Lpo 94 var, och samtliga säger att de använder läroplanen mer 
idag än med tidigare läroplaner. Lärarna tycker att Lgr 11 utgör ett stort stöd i 
bedömning- och planeringsarbetet. Lärarna berättar att arbetet med implementeringen av 
Lgr 11 var väldigt tufft och tagit mycket tid och kraft. Lärarna har idag väldigt positiva 
uppfattningar om läroplanen. De anser att Lgr 11 ställer högre krav på deras arbete men 
att läroplanen även är ett stöd för dem. Lärarna måste få känna sig delaktiga i arbetet 
med en skolreform och att de får tid att implementera den i sitt arbete. Detta ställer krav 
på hur skolan samordnas på organisatoriskt nivå.   

 
Nyckelord: Lgr 11, läroplan, ramfaktorteori, läroplansteori, skolreform 



 

 

INNEHÅLL 
1	   INTRODUKTION	   3	  

2	   BAKGRUND	  OCH	  TEORI	   4	  
2.1	   EN	  NY	  LÄROPLAN	   4	  

2.1.1	   Kritik	  mot	  Lgr	  11	   5	  
2.2	   LÄROPLANSTEORI	   5	  

2.2.1	   Läroplanens	  inverkan	  på	  undervisningen	   6	  
2.3	   ETT	  RAMFAKTORTEORETISKT	  PERSPEKTIV	   6	  
2.4	   LÄRARE	  OCH	  FÖRÄNDRING	  –	  TIDIGARE	  FORSKNING	   7	  
2.5	   SAMMANFATTNING	   9	  

3	   SYFTE	   10	  
3.1	   FRÅGESTÄLLNINGAR	   10	  

4	   METOD	   11	  
4.1	   VAL	  AV	  METOD	   11	  

4.1.1	   Samtalsintervjuer	   11	  
4.2	   URVAL	   11	  
4.3	   METODKRITIK	   12	  
4.4	   GENOMFÖRANDE	   12	  
4.5	   ANALYSVERKTYG	   12	  
4.6	   ETISKA	  ÖVERVÄGANDEN	   13	  
4.7	   INTERVJUGUIDE	   13	  

5	   RESULTAT	  OCH	  ANALYS	   14	  
5.1	   ETT	  FÖRÄNDRAT	  ARBETSSÄTT	   14	  

5.1.1	   Undervisningen	   14	  
5.1.2	   Analys	   15	  
5.1.3	   Att	  arbeta	  tillsammans	   15	  
5.1.4	   Analys	   16	  

5.2	   VAD	  TYCKER	  LÄRARNA	  OM	  DEN	  NYA	  LÄROPLANEN?	   16	  
5.2.1	   Implementering	  av	  läroplanen	   16	  
5.2.2	   Analys	   17	  
5.2.3	   Lärarnas	  uppfattningar	  av	  förändring	   18	  
5.2.4	   Analys	   18	  
5.2.5	   Kraven	  på	  läraryrket	   19	  
5.2.6	   Analys	   19	  

5.3	   SAMMANFATTNING	   19	  

6	   DISKUSSION	   21	  
6.1	   TA	  SIG	  AN	  EN	  UTMANING	  TILLSAMMANS	   21	  
6.2	   INVOLVERA	  LÄRARNA	  I	  FÖRÄNDRINGARNA	   21	  
6.3	   IMPLEMENTERINGEN	  AV	  LGR	  11	  I	  UNDERVISNINGEN	   22	  
6.4	   RESULTATSTYRD	  SKOLA	   23	  
6.5	   HANDLINGSUTRYMME	   23	  
6.6	   PEDAGOGISKA	  IMPLIKATIONER	   24	  
6.7	   FÖRSLAG	  PÅ	  FRAMTIDA	  FORSKNING	   24	  

7	   REFERENSLISTA	   25	  

BILAGA 1   

BILAGA 2     



 

 

3 

1 INTRODUKTION 
Sverige har länge varit aktiv i att delta i internationella undersökningar gällande 
skola och utbildning (Hult och Olofsson, 2011).  I dessa undersökningar visas det att 
svenska elevers kunskaper sjunker i matematik och läsförståelse (Skolverket, 2009). 
Att svenska skolan behöver förbättras är något som de allra flesta håller med om, 
dock finns det olika förslag på tillvägagångsätt. När alliansen fick makten 2006 
bestämdes det snabbt att skolans dåvarande arbetssätt, läroplan och kursplan (Lpo 94 
och kursplan 2000) skulle utredas. Detta för att ta reda på var problemet med 
elevernas sjunkande resultat låg någonstans. Därefter påbörjades arbetet med att 
forma en ny läroplan, Lgr 11. Den nya läroplanen skulle vara det första steget mot att 
höja de svenska elevernas kunskaper.  

Att elevers kunskaper i läsförståelse har minskat är tydligt och det utgör ett stort 
problem då skriftspråket har blivit en stor del i vårt samhälle (Lundberg och Herrlin, 
2005). De internationella mätningarnas resultat har gjort att alltmer forskning nu 
inriktar sig på läsförståelse. Forskningen inriktar sig på hur lärarnas kunskaper och 
kompetens, samt deras medvetna undervisning, kan hjälpa eleverna att utveckla en 
god läsförmåga (Westlund, 2009). Lgr 11 fokuserar mycket på läsning, läsförståelse 
och lässtrategier. Lässtrategier är ett begrepp som inte finns med i Lpo 94. Begreppet 
lässtrategier syftar till att eleven ska få möjlighet att lära sig att hantera olika typer av 
texter, strategier för att förstå och bearbeta en text (Westlund, 2009). 
 
Tittar man tillbaka på läroplanen för den gemensamma grundskolans historia kan 
man se ett mönster. De senaste 50 åren har läroplanen bytts ut 5 gånger, de senaste 
tre läroplanerna med ca 10 – 17 års mellanrum. Tanken med en läroplan är att den 
ska bytas ut med jämna mellanrum, då den ska spegla vår samtid. Som lärare är det 
troligt att man någon gång under sin yrkestid kommer att ta del av ett läroplansbyte. 
Tidigare forskning om skolreformer och dess genomslag styrker de faktum att lärare 
är en viktig del för att en skolreform ska bli lyckad (Åsén, 2013). Lärare måste få 
förutsättningar att förstå en skolreform, varför den införs och hur den kommer 
implementeras i deras arbete (a.a). Ett läroplansbyte är en stor reform att ta sig an 
som lärare, och det är inget som går att förändra över en natt, utan behöver få ta tid 
att sätta sig hos lärarna. Att förstå hur lärare upplever en förändring, som exempelvis 
en ny läroplan, ger en inblick i hur man på bästa sätt kan genomföra en förändring 
som gynnar undervisningen och lärarnas arbetssätt. Till nästkommande stora 
skolsatsning kan man ta lärdom av att veta hur lärarna upplevde det senaste 
läroplansbytet.  
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2 BAKGRUND OCH TEORI 
I det här avsnittet berättar jag om Lgr 11 och vad Lgr 11 har fått för kritik. Jag skriver 
också om läroplansteori, och läroplanens inverkan på undervisningen. Jag tar även upp 
det ramfaktorteoretiska perspektiv som jag även kommer använda mig av i min analys, 
samt tidigare forskning om lärare och deras erfarenhet av olika förändringar i skolan.  
 

2.1 En ny läroplan 
Det var höstterminen 2011 som Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, Lgr 11 trädde i kraft i svenska skolan. Lgr 11 är upplagt så att både 
läroplanen och kursplanerna samlade tillsammans i ett dokument, till skillnad från Lpo 
94 och Kursplan 2000 som var skilda ifrån varandra (SOU 2007:28).  
 
Tabell 1 

 
Här visas Tabell 1, en tabell utformad av Berit Lundgren som har visat på 
strukturskillnader och kunskapsinnehåll i kursplanerna i svenskämnet i Lpo 94 och Lgr 
11. I Lundgrens tabell (2012) står även svenska som andraspråk med och dess mål från 
Lpo 94, men jag presenterar bara tabellen för ämnet svenska, (a.a, s. 132). 
 

Lpo94 – svenska Lgr11 – Svenska och  

svenska som andraspråk 

 
Ämnets syfte och roll i utbildningen  
 

 
Inledning  
Syfte 

 

Mål att sträva mot 

Ämnets karaktär och  
uppbyggnad:  

• Språket  
• Skönlitteratur, film och teater  

 

Centralt innehåll  

• Läsa och skriva 
• Tala, lyssna och samtala 
• Berättande texter och sakprosa 
• Språkbruk 
• Informationssökning och källkritik 

 

 

Mål att uppnå 

Bedömning:  

• Bedömningens inriktning  
• Väl godkänt  
• Mycket väl godkänt  

 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper 
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I Tabell 1 synliggörs hur mål att sträva mot och mål att uppnå har försvunnit i Lgr 
11 och istället ersatts med rubriker som syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. De 
nya kunskapskraven menar Lundgren (2012) är en kombination av mål att sträva mot 
och mål att uppnå. 
 
Enligt regeringens förslag kring Lgr 11s upplägg så var det viktigt att skapa så tydliga 
kursplaner som möjligt. Detta för att kunna ge eleverna en likvärdig utbildning. De 
menar även att lärarnas arbete med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper 
och dess utveckling gynnas av tydligare kursplaner (Utbildningsdepartementet, 2008). 
Det centrala innehållet ska bidra till att alla elever har samma kunskapsgrund att stå på 
när de går vidare i sin skolgång (a.a). 
 
En märkbar förändring i Lgr 11s kursplaner, är hur den är utformad med begrepp så som 
”ge eleven möjlighet” ”stimulera elevernas intresse” och ”ge eleven förutsättningar”. 
Dessa begrepp styr ansvaret till läraren. Det är lärarens uppgift att undervisningen 
stimulerar elevens intresse och att den skapar en lust att lära, det är till skillnad från Lpo 
94 ett sätt att visa att det är skolan och lärarens ansvar att eleverna når upp till målen 
(Lundgren, 2012). Lundgren (a.a) menar att fokus ligger hos en aktiv elev i Lpo 94, att 
en stor del av ansvaret låg hos eleven själv att visa att denne utvecklat sina förmågor. 
 

2.1.1 Kritik mot Lgr 11 
Tidigare var det en del av lärarens uppgift att styra och organisera undervisningens 
upplägg och innehåll (Englund, Forsberg och Sundberg, 2012). Englund m.fl. (a.a) 
menar att läroplanen tidigare inte har haft för syfte att ge anvisningar om hur de 
uppsatta målen ska uppnås. De är kritiska till inställningen att skolan ska utbilda i syfte 
att skapa arbetskraft och menar att den tidigare läroplanen, Lpo 94 var mer inriktad på 
bildning av eleverna. Med bildning syftade de på att kunskap har ett egenvärde, att 
eleven ska ses som en aktiv del i kunskapssökandet och att lusten att lära ska upptäckas. 
När förarbetet till Lpo 94 påbörjades så döptes projektet till ”Skola för bildning” (a.a). 
De menar även att Lgr 11 är utformat med ett resultatstyrt intresse, dvs. att kunskapen 
och kunskapskraven ska vara mätbara. Det märks även globalt i utbildningsfrågor och 
det resultatstyrda intresset är även en trend i vårt övriga samhälle. Allt ska gå att mäta 
och utvärdera (a.a). 
 
 

2.2 Läroplansteori 
När en läroplan utformas så är det flera aspekter som påverkar. Vilka är det som 
utformar läroplanen? Vad ska bli läroplanens uppgift? Vad räknas som kunskap? Och 
vad behöver nästkommande generation lära sig för att kunna vara en aktiv del av 
samhället på sikt? Lundgren (1979) beskriver det såhär: 
 

”En läroplan utgör samhällets krav på uppfostran och utbildning. En läroplansteori 
är en förklaring av varför dessa krav utformats…” s. 231 (Lundgren, 1979) 

 
Läroplanen styrs av politiken. Vem eller vilka har makten när läroplanen utformas och 
vad vill de ha med i läroplanen? Detta gör också läroplanen till ett historiskt dokument, 
då det speglar omvärlden vid det tillfälle läroplanen skrevs (SOU 2007:28). Läroplanens 
utformning styrs även på en global nivå. Genom internationella undersökningar som 
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PISA och PIRLS så visas det tydligt vilka kunskaper som värderas högt ur ett globalt 
synvinkel (Englund, m.fl. 2012). Läroplanen kan ses som ett sätt att organisera 
omvärlden och ett sätt att få en bild av den (Linde, 2006; Lundgren, 1979). Läroplanen 
är även ett sätt att få fram vilka kunskaper som ska betraktas som centrala och viktiga 
för elevernas aktiva del i samhället. Läroplanen ska finnas som en grund för det 
eleverna ska lära sig under sin skolgång. Det handlar också om att ge eleverna möjlighet 
att utveckla sina förmågor kring moral och grundläggande värderingar lika väl som att 
ge den förutsättningar till de ämneskunskaperna som finns med i läroplanen (Lundgren, 
1986). 
 

2.2.1 Läroplanens inverkan på undervisningen 
Läroplaner och dess olika strukturer formar hur undervisningen och skolorna arbetar 
(Lundgren 1979). Genom en läroplansstruktur utan konkreta mål och där det är öppet 
för tolkning kring val av innehåll kan det bli svårt att behålla den likvärdighet som 
skolan ska sträva efter (Skolverket, 2003). Lpo 94s struktur bidrog till en lokalbestämd 
kunskapsplan, gällande vad barnen skulle läsa i de olika ämnena. Detta skapade 
problem i arbetet för en likvärdig skola, då eleverna inte fick en likvärdig 
kunskapsgrund i skolan (a.a). Men genom en helt detaljstyrd läroplan tas lärarens frihet 
att välja fritt bland innehåll och metod bort (Lundgren, 1979). För att undervisningen 
ska kunna vara likvärdig, men samtidigt ge utrymme för lärarna att välja metod och 
läromedel, så måste målen uttalas tydligare och skolorna ha uppsikt över hur det går 
med de uppnådda målen (Lundgren, 1986). Lgr 11 är utformat i syfte att styra det 
centrala innehållet i undervisningen, men ge lärarna möjlighet att fritt välja metod och 
aktiviteter för undervisningen. Det är trots allt läraren som själv känner klassen bäst och 
vet vilka metoder som fungerar i just deras klassrum (Skolverket, 2009). 

 

2.3 Ett ramfaktorteoretiskt perspektiv 
För att få en förståelse för hur lärare planerar och utformar undervisningen måste man 
inse att undervisningen sker ”inom bestämda, konkreta ramar och kontexter” (Pettersen, 
2008, s. 58). Det finns alltså flera faktorer att ta hänsyn till vid ett undervisningstillfälle 
(Lindblad, Linde och Naeslund, 1999). Broady (1999) skriver att dessa faktorer är 
utanför lärarens kontroll och han lyfter fram Lundgrens (1972) avhandling Frame 
factors and teaching process. Pettersen (2008) däremot beskriver att ramfaktorer kan 
delas upp i två kategorier, yttre ramar och inre ramar. De yttre ramarna är de 
strukturella förhållanden som ligger utom lärarens kontroll. Dessa omständigheter eller 
ramar är det som läraren måste ta hänsyn till vid utformandet av sin undervisning, 
exempelvis: antal pedagoger i en klass eller ett arbetslag, det centrala innehållet i 
läroplanen eller uppstrukturerade tidsramar. De inre ramarna menar Pettersen (2008) 
ligger inom lärarens kontroll och där kan läraren påverka omständigheterna, exempelvis 
attityder, förkunskaper och intressen.  

Ramfaktorteorin bygger på idéen att ramar ger utrymme för den lärandeprocess som ska 
ske (Lundgren 1999). Ramfaktorteorin var från början ett sätt att försöka förklara 
sambandet mellan undervisningsprocessens ramar och de resultat som undervisningen 
gav. Undervisningens ramar är faktorer så som tid, innehåll och elevgrupp och alla 
dessa faktorer påverkar lärarens möjligheter att utforma undervisningen (Lindblad, m.fl. 
1999).  

Pettersen (2008) visar ett vanligt sätt att sortera ramfaktorerna:  
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1. Personramar: Förutsättningar hos de som deltar i undervisningen (elever 
och pedagoger), utgångspunkter så som elever och lärares förkunskaper, elever 
och lärares inställningar och deras egenskaper finns med i personramar 

2. Organisatoriska ramar: Elevgruppen, arbetslag, antal barn och pedagoger.  
3. Tidsramar: Den utsatta tiden för undervisningstillfället, arbetslagstillfälle, 
fortbildning för lärarna.  
4. Fysiska ramar: Den konkreta miljön, dvs. klassrummet alt. grupprum, 
arbetsrum samt tillgång till material så som läromedel m.m. 
5. Ekonomiska resurser: De ekonomiska resurserna är ofta förutsättningen för 
att de övriga ramarna ska fungera.  

 

 
Figur 1. En enkel form av ramfaktorteori. (Lindblad m.fl. 1999) 
 
Figur 1 visar hur man kan ställa upp de olika faktorerna och på så sätt få en förståelse att 
det är flera komponenter som påverkar varandra vid ett undervisningstillfälle och en 
utvärdering (Lindblad m.fl. 1999). Lindblad m.fl. (a.a) skriver att politiska och 
administrativa beslut om timplaner, gruppstorlekar etc. påverkar hur läraren kan utforma 
sin undervisning, till exempel vilka resurser läraren har att tillgå och vad som är möjligt 
att göra i just den elevgruppen där lärandet ska ske. Det påverkar även de resultat som 
undervisningen ger.  Enligt en studie av Gannerud och Rönnerman (2007) möter lärare 
omständigheter som gör det svårt att nå upp till de bestämda målen. De ger exempel på 
omständigheter såsom ekonomiska nedskärningar som påverkar resursfördelningen 
(a.a). När resurser försvinner i form av ett minskat antal pedagoger ökar en av lärarnas 
största hinder, bristen på tid (Lindqvist och Nordänger, 2004; Gannerud och 
Rönnerman, 2007). Här är ett exempel på hur ramarna formar undervisningsprocessen, 
genom ekonomiska nedskärningar sker det ofta en nedskärning av olika resurser. Det 
kan vara nedskärningar i form av minskat antal pedagoger, vilket leder till större 
barngrupper. Eller minskad tillgång av yta i form av färre klassrum eller minskade 
inköpsmöjligheter för undervisningsmaterial. Undervisningsprocessen måste utgå ifrån 
de strukturella resurser/ramar som finns, dvs. det som är utanför lärarens kontroll.  
 
 

2.4 Lärare och förändring – Tidigare forskning 
Sundberg (2005) skriver om det samhälle som vi lever i idag och att det är präglat av 
förändringar och reformer för att hela tiden mätas med det globala samhället. OECD-
länderna arbetar hela tiden med utbildningsreformer för att modernisera, demokratisera 
och skapa en ekonomisk tillväxt. Han presenterar olika orsaker till reformer i 
utbildningssystemet, här är några av dem: 

• Legitimitetskris: tvivel om att utbildningssystemet kan genomföra sitt uppdrag.  

• Effektivitetssträvan: att hela tiden försöka få skolan att arbeta snabbare och på 
ett mer effektivt sätt.  

RAMAR PROCESS RESULTAT 
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• Ny teknologi: skolan måste följa med i den moderna världen och ta in It-
teknologin i skolan (a.a).  

I Sundbergs (a.a) avhandling framkommer det att det finns en frustration hos 
undersökningsgruppen gällande trycket på resultat och ”bra siffror i statistiken” som det 
fokuseras på i media och även på kommunnivå. De menade att statistiken blir 
missvisande då den endast visar en liten del av verksamheten på skolan och dessutom 
vid en viss tidpunkt. Lärare kände även en bristande förståelse från 
kommunförvaltningen gällande tidsvillkor och att de i förvaltningen inte förstod att 
lärarna hade ett fullt terminschema, vilket påverkade deras förmåga att utföra vissa 
statistikrelaterade uppgifter från förvaltningsnivån. På en skola kände lärarna att 
arbetsuppgifterna blivit fler med en allt stramare tidsram att utföra arbetet, vilket ledde 
till osäkerhet och frustration hos lärarna (a.a).  
 
Om förändringar och reformer ska lyckas i skolan måste lärarna involveras i 
förändringen, framför allt när det gäller komplexa förändringar som involverar flera 
områden under en längre tid (Hargreaves, 1998). Hargreaves (a.a) skriver att det ur 
lärarens synsätt införs ”nya krav utan större hänsyn till den stress och de krav som 
läraren redan utsätts för” (a.a, s. 114). Dessa krav införs dessutom utan att lärarna får 
vägledning om hur de nya förändringarna ska integreras och implementeras i lärarnas 
planering och undervisning. Det är vid sådana tillfällen som lärarna uttrycker högt att de 
behöver mer tid för planering och genomförande av implementeringen i undervisningen 
(a.a).  
 
Åsén (2013) skrev på uppdrag från Skolverket en rapport och i den sammanställer han 
forskning inom skolreformer och hur de påverkat skolan och lärarna. Han hänvisar till 
Cuban (1993) som menar att läraren är nyckelfaktor vid implementeringen av reformer 
och förändringar i skolan. Åsén (2013) skriver att skolreformer är förändringar som ofta 
har ett långt tidsperspektiv. Därför är det viktigt att inte utvärdera en skolreform för 
tidigt. Han skriver att det är vanligt att nya reformer lätt kan uppfattas som misslyckade 
vid för tidig utvärdering i jämförelse med de reformer som fått tid att etablera sig. Han 
hänvisar till Sarason (1990) och förklarar att vissa reformer i skolan får oönskade 
effekter och att de kan beror på: 

”att reformerna har bristande stöd, att de innehåller oklarheter och inre 
motsättningar, att det finns bristande förutsättningar när det gäller genomförandet 
eller att reformerna inte är tillräckligt starka i förhållande till existerande traditioner 
och etablerade system.” (Åsén, 2013, s. 6)  

 
I en empirisk studie gjord av Falkner (1997) berättade lärare att skolan har blivit en 
form av ”kontrollskola” som styrs av prov och resultat. En av lärarna sa i intervjun att 
barnen inte får möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Den här läraren berättade även att 
barnen tycker det är jobbigt med prov och att de blir stressade. Hon menade att proven 
inte behövs för att undersöka var barnens kunskaper ligger, hon säger att hon själv har 
vetskap om var varje barn behöver träna på och vad de har klarar av. Hon berättade att 
hon känner sig misstrodd och att hennes kunskaper om var barnen ligger i 
undervisningen inte räcker.  Lärarna pekade även på ett annat problem i studien, de 
ekonomiska resurserna. De berättade att genom skolornas nedskärningar påverkades 
undervisningen i den mån att det inte fanns lika många pedagoger som tidigare. Bristen 
på tillgängliga lärare påverkade hur lärarna kunde arbeta i klassrummet (a.a).  

I Larssons (2004) avhandling studeras lärares implementering av IT i skolan. Studien 
visar att skolans lärarkultur hade stor betydelse för hur lärarna implementerade IT i sin 
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undervisning och sitt övriga arbete. Av de fyra skolor som Larsson studerat kunde 
man tydligt se att beroende på hur skolorna valt att satsa på IT-projektet, resulterade i 
hur väl de använde IT i undervisningen och i lärarnas arbete. Den skola som använde 
sig av IT mest i sitt dagliga arbete var den skolan som arbetat i störst utsträckning med 
projektet. Lärarna på skolan hade kontinuerligt diskuterat sina erfarenheter av IT i 
undervisningen, både negativa och positiva upplevelser. Lärarkulturen på skolan tillät 
lärarna att vara öppna med sina erfarenheter och att söka stöd hos varandra för att förstå 
och implementera IT i undervisningen. Lärarna såg varandra som en resurs och ett 
positivt stöd vilket de kände gynnade arbetet och undervisningen med IT. I de två 
skolorna där lärarkulturen bidrog till ett mer individuellt arbetssätt var användandet av 
IT mycket mindre än i de andra skolorna. Lärarna kände att det låg på deras egna axlar 
att förstå och utveckla IT användandet på egen hand. Lärarna som arbetade mer enskilt 
berättade att de inte hade någon gemensam plan för hur IT skulle användas och att det 
var upp till lärarna att själva bestämma hur IT skulle implementeras i undervisningen, 
vilket gjorde det svårt för dem (a.a). 

 

2.5 Sammanfattning 
 
 
I bakgrunden har jag tagit upp vilka riktlinjer som gavs när Lgr 11 utformades. Lgr 11 
skulle till skillnad från Lpo 94 vara tydligare i vilket stoff som undervisningen skulle 
behandla, detta för att ge eleverna en likvärdig kunskapsbas. Det har riktats en del kritik 
mot Lgr 11 och dess resultatstyrda intresse. Jag har berättat om läroplansteori och att det 
är flera olika faktorer som påverkar hur en läroplan utformas, exempelvis vilken 
regering som sitter vid makten under utformningstiden, vad som värderas som viktig 
kunskap utifrån en internationell kunskapssyn och vad man tycker att nästkommande 
generation behöver veta om omvärlden.  Jag har tagit upp hur läroplanens struktur kan 
påverka undervisningen, samt tagit upp ett ramfaktorteoretiskt perspektiv och hur flera 
olika faktorer kan påverka lärarnas arbetssätt och deras undervisning. I den tidigare 
forskningen kring lärare och förändring är det flera forskare som är överens att lärare 
lever i en tid av förändring. Det är viktigt att lärarna förstår varför en skolreform införs 
och hur den ska hanteras för att implementeringen ska bli lyckad. Det är viktigt att se 
läraren som en nyckelfaktor kring hur skolreformer implementeras i undervisningen.  
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3 SYFTE 
I bakgrunden har jag skrivit om tidigare forskning om förändring som är inriktad mot 
lärare och skolan. I den tidigare forskningen kan vi se att lärare reagerar olika på 
förändring i sitt arbete och att det kan bero på många olika faktorer. Lärare lever i en 
värld av förändring och ett läroplansbyte är oftast en stor förändring för lärarna att ta sig 
an. I min introduktion har jag tagit upp de internationella kunskapsmätningarna som 
visar att svenska elevers kunskaper i läsförståelse och matematik sjunker, vilket har 
gjort att regeringen nu satsat på att försöka förbättra skolan. Lgr 11 är en del i den 
satsningen och jag har valt att titta närmare på kursplanen för svenska och hur lärarna 
uppfattar de förändringarna som gjorts.  
 
Syftet med min undersökning är visa hur lärare på en skola i en mindre stad i Sverige 
arbetat med introduktionen och implementeringen av den nya läroplanen. Jag vill även 
undersöka vilka attityder lärarna har till den nya läroplanen.  
 

3.1 Frågeställningar 
 

• Hur anser svensklärarna att de har förändrat sitt arbetssätt sedan Lgr 11 trädde i 
kraft? 
 

•  Vad har lärarna för uppfattningar om förändringarna i den nya läroplanen?  
 
 
 
 

 
 



 

 

11 

4 METOD 
I det här avsnittet förklarar jag hur jag har tänkt kring mitt val av metod, dess för och 
nackdelar, samt alternativa metoder. Jag kommer även berätta mer om samtalsintervjuer 
och mitt val av de ramfaktorteoretiska perspektiv jag har valt att använda i min analys. 
Jag tar även upp de etiska övervägandena, mitt urval av intervjupersoner, samt min 
intervjuguide.  

4.1 Val av metod 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i min undersökning, och jag har då 
valt en form som kallas samtalsintervjuer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 
Wängnerud, 2007). Jag tror att det är bästa sättet för mig att få relevant information till 
min undersökning. Alternativet till detta hade kunnat vara att använda mig av ett 
kvantitativt undersökningsinstrument, i form av en enkät, frågeformulär eller att 
använda mig av strukturerade intervjuer (Trost, 2005). Skillnaden mellan 
samtalsintervjuer och strukturerade intervjuer ligger i hur frågorna ställs och hur 
personen som intervjuas får möjlighet att svara (Esaiasson m.fl. 2007). I strukturerade 
intervjuer finns det fasta svarsalternativ för personen att välja mellan, (Trost, 2005) till 
skillnad från samtalsintervjuer där personen får svara på frågorna fritt (Esaiasson m.fl. 
2007). Eftersom jag vill få fram hur lärarna tänker kring den nya läroplanen och om de 
upplever att de har förändrat sitt arbetssätt sedan dess, så är samtalsintervjuer ett bättre 
sätt för lärarna att få möjlighet att svara öppet, ärligt och med egna ord. Kvalitativa 
intervjuer och analyser ger möjlighet att få en känslomässig förståelse för ett fenomen 
(Lantz, 2013).  

4.1.1 Samtalsintervjuer 
Valet att använda mig av samtalsintervjuer grundas i vad det är jag vill få ut av 
intervjuerna. Samtalsintervjuer ger utrymme till samspel mellan den som intervjuas och 
den som leder undersökningen. Det ger även goda möjligheter att utveckla svaren som 
ges, genom att man har fördelen att kunna ställa följdfrågor (Esaiasson m.fl. 2007). Med 
samtalsintervjuerundersökningar handlar det ofta om att synliggöra problem och hur 
olika fenomen gestaltar sig. Det är viktigt att få fram hur person som intervjuas tänker, 
och försöka få en inblick i dennes tankevärld (Trost, 2005).  

4.2 Urval 
Jag har valt att göra en fallstudie och då fokusera på hur en skola har arbetat med den 
nya läroplanen och hur lärarna på den skolan upplever arbetet med Lgr 11. En fallstudie 
är lämplig att använda vid studerandet av aktuella händelser och när frågor som ”hur?” 
och ”varför?” ställs (Yin, 2006). Skälet till att göra en fallstudie är att jag vill veta hur 
lärarna bemötte den nya läroplanen och om/hur deras uppfattningar skiljer sig ifrån 
varandra. Det är intressant för att dessa lärare som arbetar tillsammans på en skola i en 
mindre stad i Sverige hade snarlika förutsättningar att ta sig an Lgr 11. Jag har använt 
mig av ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost, 1995) vid mitt val av skola. Jag valde att 
använda mig av bekvämlighetsurval för att lättare hitta lärare på en och samma skola att 
intervjua. Jag är nämligen bekant med några av lärarna på skolan. Att ha en tidigare 
relation till lärarna kan göra att de har lättare att öppna upp sig vid intervjun (Trost, 
1997). Ett alternativ till en fallstudie som denna, hade kunnat vara att kontakta flera 
lärare på olika skolor och det hade betytt att jag inte varit bekant med lärarna sedan 
innan. Att använda mig av lärare på olika skolor hade kunnat ge mig ett mer varierat 
och övergripande material att arbeta med. Men det hade även funnits en risk att arbeta 
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på det sättet eftersom materialet hade kunnat bli för ytligt och att det hade varit 
svårare att göra en djupare analys av intervjuerna.  
 
Lärarna jag har intervjuat är alla behöriga i ämnet svenska och arbetar antingen på låg-
eller mellanstadiet. Skälet till att jag har valt att fokusera på lärare som undervisar i 
ämnet svenska är för att jag ville inrikta mig på en kursplan i Lgr 11.  Jag har tagit 
kontakt med 10 stycken lärare, två i vardera årskurs. Av de 10 lärare som jag kontaktat 
fick jag svar från 6 lärare att de gärna ställde upp på en intervju. 
 

4.3 Metodkritik 
När man använder sig av intervjuer som undersökningsmetod är det viktigt att den som 
intervjuar förhåller sig kritisk till det som sägs i intervjun. En annan väsentlig sak att 
tänka på vid intervjuer är att inte övertolka eller tolka in annat i de svaren som ges 
(Lantz, 2013). Ett problem som kan uppstå vid öppna intervjufrågor är att den som 
intervjuar kopplar svaren till sitt eget sammanhang, och inte till respondentens. Den 
som intervjuar tolkar sin egen mening i vad respondentens svar betyder. Det finns en 
risk att den som intervjuar ”hör det man vill höra” utan att respondenten får tillfälle att 
förklara sitt resonemang (a.a). Det även finns alltid en risk när man använder sig av ett 
bekvämlighetsurval. Som jag nämnde innan är det viktigt att hålla sig objektiv och 
kritisk vid öppna intervjuer, framför allt om man sedan innan känner personerna man 
intervjuar. Det är viktigt att man är objektiv och att man lyssnar till det som sägs och 
inte tolkar in annat i svaren man får. Det finns också en risk att personerna som 
intervjuas inte vågar vara helt ärliga i sina svar, då de kan känna att de kan bli dömda 
om de inte ger ”rätt” svar (Trost, 1997). Om rektorn på skolan hade ställt dessa frågor 
till lärarna hade han kanske fått andra svar, eftersom det hade funnits en möjlig 
intressekonflikt. Beroende på hur lärarna hade valt att svara kan rektorns uppfattningar 
om lärarnas arbete påverkas både negativt och positivt. Därför är det rimligt att anta att 
lärarna kanske skulle välja att förfina sina svar vid diskussion med rektorn. En sådan typ 
av intressekonflikt finns inte i min studie, då lärarnas svar inte påverkar deras arbete. 
Jag upplever det inte som ett problem att jag känner lärarna, utan tvärtom, jag ser det 
som en fördel. Jag kommer självklart att försöka hålla mig objektiv och kritisk vid både 
intervjun och analysarbetet. För att på bästa möjliga sätt hålla mig objektiv kommer 
intervjuerna spelas in och sedan transkriberas, vilket gör det möjligt för mig att gå 
tillbaka till intervjun och lyssna på vad lärarna sa.  
 

4.4 Genomförande 
Jag började med att skicka ut ett mejl med en förfrågan om lärarna på låg- och 
mellanstadiet kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 6 av 10 lärare svarade att de 
gärna deltog i studien. Intervjuerna tog plats på skolan och lärarna fick mejla vilka tider 
som passade dem bäst. Intervjuerna spelades in och sparades sedan digitalt. Jag 
transkriberade alla intervjuer och använde sedan dessa för att analysera materialet.  

 

4.5 Analysverktyg 
När jag analyserar de material jag får in under intervjuerna kommer jag använda mig av 
ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. Ramfaktorteori är ett relevant synsätt att använda 
under analysen då det kan vara flera ramfaktorer som påverkar lärarnas implementering 
av den nya läroplanen i undervisningen och i sitt arbetssätt. Som jag skrivit i 
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bakgrundskapitlet är ramfaktorteori ett sätt att förstå att det är flera olika aspekter som 
påverkar undervisningen och lärarens planering av undervisningen. Jag tror att genom 
ramfaktorteorin kommer jag få en förståelse för det lärarna berättar i sina intervjuer. 
Pettersen (2008) syftar sin text till att förklara hur undervisningen påverkas av olika 
ramfaktorer som är kopplade till elevgrupp, elevers förkunskaper eller klassrummets 
storlek osv. Jag kommer tillämpa hans indelning av ramfaktorerna och använda dessa i 
syfta att analysera lärarnas förhållande till läroplanen. Istället för att enbart titta på hur 
undervisningen påverkats av läroplansskiftet, så kommer jag att fokusera mer på 
lärarnas arbetssätt.  

 

4.6 Etiska överväganden 
Vid val av intervjuer som undersökningsmetod finns det flera etiska faktorer som man 
behöver ta hänsyn till (Trost, 2005). Utbildningsvetenskaplig forskning ska följa 
Vetenskapliga rådets etiska kod och den innefattar fyra krav som ska skydda 
individerna som deltar i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa etiska koder 
innefattar fyra krav: information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (a.a). De som 
deltar i studien kommer få ett brev med information kring vad intervjun och studien ska 
handla om (bifogar brevet till lärarna som Bilaga 2). Alla tillfrågade får självklart neka 
att delta i undersökningen, och de som ger sitt samtycke och vill delta har rätt att 
avbryta intervjun eller neka att svara på de frågor som ställs. För att skydda de 
deltagande lärarnas integritet kommer deras intervjuer avidentifieras så att lärarna inte 
kan kopplas till intervjun eller studien. De intervjuer som är grunden till min studie 
kommer inte användas i något annat syfte än att vara ett underlag för min analys och 
mitt resultat. Uppgifter om enskilda personer kommer inte användas i något annat syfte.  
 
 

4.7 Intervjuguide 
Det finns flera saker att tänka på när man utformar en intervjuguide. Det är viktigt att 
frågorna är tydliga och det kan vara bra om de är strukturerade efter teman. Innehållet 
ska kunna knytas an och vara relevant för undersökningen och frågeställningen. 
Personen ska känna sig trygg och motiverad i att besvara frågorna som ställs. Frågorna 
bör vara korta och lätta att förstå. De bör ställas på ett öppet sätt, så att den tillfrågade 
ska kunna svara med egna tankar (Esaiasson m.fl. 2007). Bifogar intervjuguiden som 
Bilaga 1.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
Här nedanför följer en fördelning av lärarna sett till de årskurser lärarna undervisar i. De 
6 lärare som jag fått intervjua arbetar alla på en och samma skola. Intervjuerna tog 
mellan 10 - 20 minuter vardera, och transkriberades sedan i sin helhet.  

Lärare (Nr) Årskurs 

Lärare 1 åk 4 

Lärare 2 åk 4 

Lärare 3 åk 5 

Lärare 4 åk 2 

Lärare 5 åk 3 

Lärare 6 åk 1  

 

5.1 Ett förändrat arbetssätt 
Den första frågeställningen som jag ville undersöka var hur lärarnas arbetssätt 
förändrats i och med Lgr 11 och de lärare som jag intervjuat anser att de arbetar 
annorlunda idag än vad de gjorde tidigare. Förändringen ligger både i undervisningen, 
men även i hur lärarna arbetar med läroplanen som verktyg och hur de tagit varandra till 
hjälp vid implementeringen av läroplanen i undervisningen.  

5.1.1 Undervisningen 
”Till exempel att vi tränar läsförståelse på ett helt annat sätt, mycket mycket mer 
medvetet idag än vad vi har gjort tidigare. Där vi verkligen går in för att jobba med 
vad som står mellan raderna, till exempel i texter, eller att vi jobbar med att få 
bilder, inre bilder eller att man försöker få barnen att koppla texter till sig själva eller 
till annat som de har läst. Man diskuterar mycket mycket mer nu, och det är 
jätteroligt! [skrattar]” – Lärare 1 

 
Läsförståelse är något som samtliga lärare nämner i intervjuerna och de tycker att de 
arbetar mer med läsförståelse idag än tidigare. Lärarna är dock inte säkra på om det 
beror på läroplanen i sig, utan de tror att det kan bero på att lärarna på skolan läst en 
kurs i läsförståelse under VT 2012.  
En skillnad i undervisningen som lärarna ser är hur de använder läromedlet idag i 
jämförelse med tidigare. När lärarna har gjort beställningar på nytt materiel till 
undervisningen har de varit mer medvetna och noggrannare med att kolla upp hur 
läromedelena är kopplade till Lgr 11. Här spelar Lgr 11 en viktig roll ur ett 
ramfaktorteoretiskt perspektiv, genom införandet av den nya läroplanen har lärarna tagit 
till sig av de innehåll och kunskapskrav som Lgr 11 anvisar och därav försökt anpassa 
undervisningen och undervisningsmaterielen till det som finns med i kursplanen för 
svenska. Men lärare 6 ställer sig kritik till hur en del lärare förlitar sig för mycket på att 
läromedlet tar upp det som står i Lgr 11, hon menar att det krävs mycket mer än ett 
läromedel för att eleverna ska få och nå den kunskapen som Lgr 11 tar upp.  
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Två av lärarna (Lärare 1 och 4) nämner i sina intervjuer att de inte ser någon direkt 
skillnad i vad som ingår i kursplanen för svenska, förutom de strukturella skillnaderna. 
Lärare 1 tycker att Lpo 94 var mer tolkningsbar och att beroende på vilken pedagog så 
såg valet av stoff olika ut. Jag ställde här en följdfråga om det centrala innehållet och 
lärare 1 nämner att hon tycker att det centrala innehållet i ämnet svenska är bra och att 
hon tycker att det går att få in alla delar i undervisningen. Men hon säger också att hon 
tycker att det centrala innehållet i de andra ämnena är alldeles för omfattande och näst 
intill omöjliga att få med alla delar. Lärare 4 känner sig tryggare med Lgr 11, då hon 
tycker att den speglar hennes undervisningssätt bättre än vad Lpo 94 gjorde. Hon tycker 
att Lgr 11 är mer utformad för att kunna användas i den dagliga verksamheten.  
 

5.1.2 Analys  
Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv kan man här se att eftersom att skolan valt att satsa 
på en läsförståelsekurs för lärarna, har lärarna fått möjlighet att utveckla sin 
undervisning. Läsförståelsekursen var ett förslag som ett par lärare framförde till 
ledningen för att få alla lärare på skolan att delta i kursen. Lärarna hade fått bidrag för 
att genomföra dessa kurser och det skolan behövde göra var att undsätta tid för lärarna 
att gå kursen. Dessa ramar som bidrar i det här fallet är både personlighetsramar och 
organisatoriska ramar, dels att skolan har drivande lärare som själva tar på sig att hitta 
möjlighet för lärarna att utvecklas, samt att skolans ledning ger sitt samtycke till det 
önskemål som lärarna i det här fallet lämnat.  
Tittar man på kursplanerna för ämnet svenska i Lpo 94 och Lgr 11 så är inte 
skillnaderna särskilt stora i de eleverna ska kunna. Det finns vissa begrepp som inte 
används i Lpo 94 men som tagits upp i Lgr 11, exempelvis lässtrategier. De stora 
skillnaderna ligger i det centrala innehållet samt i de strukturella, hur kursplanen är 
upplagd. Dessa faktorer kallar vi i det här fallet för de ”fysiska ramarna”, de är ramar 
som inte läraren kan påverka, utan dessa är ”yttre” ramar. Men som lärare 1 säger blev 
skillnaderna i undervisningen med Lpo 94 som kursplan stora, beroende på vilken 
pedagog som ansvarade för ämnet. Genom friheten att välja vilket stoff som skulle tas 
upp i undervisningen blev undervisningen olika. Lärare 4 upplever inte heller att 
skillnaderna är särskilt stora mellan de båda läroplanerna. Men hon känner att Lgr 11 är 
bättre i och med att den stämmer mer överens med hennes sätt att undervisa.   

5.1.3 Att arbeta tillsammans 
En del av lärarna (1, 2, 3) berättar i intervjuerna att deras arbete med Lgr 11 har gynnats 
av att de arbetat tillsammans med att förstå den. De upplever att de har tagit an den nya 
läroplanen som ett team.  
 

”… vi har ju under tiden när vi har infört Lgr 11 så har ju vi djupjobbat otroligt 
mycket på vår skola med innehållet i läroplanen. Så kollegialt, tillsammans har vi 
jobbat mycket mycket mer nu än vad vi gjort tidigare. Verkligen studerat innehållet, 
både det centrala innehållet och eh.. överhuvudtaget. ”– Lärare 1 

 
Mellanstadielärarna på skolan upplever att det kollegiala arbetet har ökat sedan 
införandet av Lgr 11 och sedan de läste kursen i läsförståelse.  Det är inte Lgr 11 i sig 
som har gjort att det kollegiala arbetet har ökat, utan hur de på skolan har arbetat med 
den nya läroplanen. I och med att lärarna har diskuterat och analyserat innehållet i Lgr 
11 tillsammans så ser de en ökning av arbetet tillsammans. Det kollegiala arbetet menar 
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de har gynnat deras arbete med den nya läroplanen och de har gjort att de fått ett 
bättre samarbete, samt att de diskuterar mer pedagogik nu än tidigare.  

 

”Det har blivit eh… mycket mer diskussioner i arbetslaget. Dels att vi då har läst en 
svenskkurs för två år sedan nu och läser vi mattelyftet nu. Plus att vi rent fysiskt har 
flyttat hit, så vi kom lite närmare varandra. Det har ju inte med läroplanen att göra 
men, men vi pratar nog mycket mer idag.” – Lärare 3 

 

Lite mer än ett år efter att Lgr 11 infördes bytte mellanstadiet lokaler. Deras nya lokaler 
ligger i ett annat hus än den resterande skolan, vilket har lett till att lärarna nu på 
mellanstadiet delar på ett arbetsrum. Det gjorde de även tidigare, men då låg 
arbetsrummet längre bort vilket gjorde att vissa lärare valde att stanna kvar i 
klassrummet, även när de arbetade med andra uppgifter än undervisningen. Det nya 
arbetsrummet har blivit som en samlingsplats som gynnat samarbetet och de didaktiska 
diskussionerna mellan lärarna. Lärarna på lågstadiet som fortfarande har sina lokaler i 
den centrala skolbyggnaden, anser inte att det kollegiala arbetet har ökat utan snarare 
tvärtom. De menar att de arbetar mer individuellt idag än tidigare.  

5.1.4 Analys  
Här ser vi alltså en skillnad i hur lärarna i de olika årskurserna ser på det kollegiala 
arbetet idag i jämförelse med tidigare. Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv kan vi se 
hur olika faktorer påverkar hur det kollegiala samarbetet fungerar och dessa faktorer är 
inte direkt kopplade till den nya läroplanen. Man kan exempelvis titta på de 
organisatoriska ramarna, så som antal lärare i arbetslagen, i lågstadiets arbetslag är det 
11 lärare och i mellanstadiets arbetslag är det 7 lärare. Antal personer i en grupp kan 
påverka hur ett samarbete fungerar, är man många i ett arbetslag finns det fler personer 
att ta hänsyn till, exempelvis att se till att alla i gruppen känner att de får sin röst hörd. 
Sedan påverkar självklart vissa personliga ramar samarbetsmöjligheterna. Personer som 
gärna tar för sig av talutrymmet, personer som inte tillför något eller personer som helt 
enkelt inte vill samarbeta kan försvåra det kollegiala arbetet. De fysiska ramarna spelar 
också en roll i hur det kollegiala arbetet fungerar. Lärarna på mellanstadiet som alla 
delar på ett arbetsrum och som har en gemensam samlingsplats känner att det kollegiala 
samarbetet ökat i positiv bemärkelse sedan flytten till de nya lokalerna, samt 
utmaningen att ta sig an den nya läroplanen tillsammans. Lärarna på lågstadiet har inte 
samma gemensamma utrymme att träffas och diskutera det dagliga arbetet.   

5.2 Vad tycker lärarna om den nya läroplanen? 
Min andra frågeställning handlar om att undersöka vad lärarna har för uppfattningar 
kring Lgr 11. Den frågan besvarades på flera sätt, dels hur Lgr 11 introducerades och 
hur skolan har arbetat med den nya läroplanen, hur lärarna uppfattade bytet av 
styrdokumenten samt hur kraven på läraryrket ökat i och med Lgr 11.   

5.2.1 Implementering av läroplanen 
Implementeringen av den nya läroplanen har varit en utmaning, men lärarna känner att 
Lgr 11 är bättre anpassad och mer användbar i skolans vardag. 

 
”Jag tycker faktiskt att jag använder läroplanen som ett mer… levande 
arbetsmaterial på ett helt annat sätt än jag gjorde förut och jag vet inte om det kan 
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bero på att när vi började jobba på Lgr 11 då så fick vi ju mycket tid på oss att 
implementera den. Och det fick vi inte med Lpo 94.” – Lärare 5 

 

Samtliga lärare säger att de använder Lgr 11 mer i vardagen än Lpo 94. Majoriteten av 
lärarna (1, 2, 3 och 5) poängterar och lägger stor vikt på att den nya läroplanen är 
tydligare och mer strukturerad. De menar att den är mer användarvänlig och att det idag 
är ett pedagogiskt verktyg. Lärare 5, berättade att Lpo 94 var svårare att implementera i 
undervisningen, att lärarna på skolan fick mindre tid till att förstå den och det blev ett 
enskilt arbete med att förstå läroplanen. Lärare 6, som studerade till lärare när Lpo 94 
användes i skolan berättar att lärarutbildningen fokuserade verkligen på arbetet med 
Lpo 94, hon säger: 

 
”… den var väldigt inarbetad hos oss, medan jag märker att mina äldre kollegor som 
inte har hade den, utan som var ute när Lpo 94 kom, de fick inte… de har inte 
samma implementering.” – Lärare 6  

 
”Ah, alltså jag kan säga att i och med att man kom ut i en verksamhet där inte Lpo 
94 var så inarbetad det märks jättetydligt.. så blev ju… Jag kom ut från högskolan 
som det då var och med Lpo 94 och vi hade ju skrivit lektionsplaneringar där det 
fanns med men när ingen annan gjorde det så lägger ju inte jag ner den tiden.” – 
Lärare 6 

 
Lärare 6 berättar att hon märkte att lärarna på skolan som varit ute i verksamheten när 
Lpo 94 kom inte hade samma stöd i användandet av Lpo 94. Hon säger att hon märkte 
tydligt att lärarna inte riktigt visste hur de skulle tolka den dåvarande läroplanen. Hon 
som då läste utbildningen när Lpo 94 var det styrande dokumentet fick tid och 
utbildning i att arbeta med läroplanen, och hon menar att hon tror att det är anledningen 
till att hon tyckte att Lpo 94 inte alls var så ”otydlig” och ”luddig” som hennes äldre 
kollegor verkar ha tyckt.  

5.2.2 Analys 
Lärare 1, 2, 3, och 5 arbetade i skolan då Lgr 80 byttes ut mot Lpo 94, samtliga av dessa 
lärare berättar att de tycker att Lgr 11 är mycket tydligare och mer strukturerad och 
alltså lättare att använda i det dagliga arbetet än vad Lpo 94 var. Lärare 4 och 6 tog 
examen under Lpo 94s tid i skolan. Lärare 4 håller med de övriga lärarna och tycker att 
Lgr 11 är ett bättre verktyg än vad Lpo 94 var, då den är enligt henne är ett mer 
anknuten till hennes sätt att undervisa. Lärare 6 är den lärare som ställer sig mest kritisk 
till den nya läroplanen, men hon poängterar att hon inte tycker den nya läroplanen är 
dålig, men hon är tveksam till om den har blivit tydligare i jämförelse med Lpo 94. De 
lärare som var ute på skolan när Lpo 94 kom kände att de aldrig riktigt fick kläm på den 
läroplanen. Då kan man fråga sig vad det kan bero på? Lärare 5 nämner att 
implementeringen av Lpo 94 skedde mycket på egen hand och att lärarna på skolan inte 
fick den tiden och utbildningen som den dåvarande nya läroplanen kanske hade behövt 
och här spelar tidsramarna och de organisatoriska ramarna en viktig roll. I det här fallet 
skulle de organisatoriska ramarna kunna innefatta möjligheter till utbildning, 
studiebesök, studiecirklar eller andra möjligheter för lärarna att tillsammans arbeta med 
Lpo 94. Detta hade kunnat få lärarna att se den dåvarande nya läroplanen (Lpo 94) som 
en gemensam utmaning att hantera tillsammans. De organisatoriska ramarna påverkas 
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självklart även av tidsramarna, hur mycket arbetstid får lärarna att gå igenom och 
implementera läroplanen i sin undervisning.  
 

 
 

5.2.3 Lärarnas uppfattningar av förändring 
 
Samtliga lärare har nämnt att processen med att förstå och sätta sig in i den nya 
läroplanen bidrog till att arbetsbelastningen ökade, men att arbetsbelastningen minskat 
igen i och med att läroplanen varit en del i lärarens vardag nu i snart tre år. Lärare 1 och 
2 arbetar i parallellklasser och har tillsammans arbetat med Lgr 11 och pedagogiska 
planeringar. När Lgr 11 skulle implementeras i skolan kände lärare 2 att 
arbetsbelastningen ökade väldigt mycket. Hon säger att hon aldrig arbetat så mycket 
under hennes 34 år som lärare. Hon känner fortfarande att arbetsbördan är stor men att 
det har blivit bättre sedan Lgr 11 blivit en del av vardagen.  
 

”Ja, om du då hade frågat mig för ett och ett halvt år sedan hade jag bara [kräksljud]. 
Det var jättetungt. Det var väldigt mycket, sen har man ju plockat bort lite såhär… 
Så är det ju det att jag hela tiden måste stå till svars för allting jag gör. Och det är en 
hetsig debatt i tidningar och nyheter överhuvudtaget i media, vilket gör att jag måste 
kunna läroplanen, jag måste veta egentligen skollagen. Ehm.. Så visst, det kräver 
mer av en. Du kan liksom inte bara gå hit och köra.” – Lärare 6 

 
Lärare 6 kände även hon att arbetsbördan ökade under introduktionen av Lgr 11. Hon 
menar att det har blivit en stor press på lärarna idag och mycket av det beror på hur 
media negativt har porträtterat skolan, lärare och läraryrket. Hon berättar att detta gjort 
att yrket idag kräver mer av lärarna.  
 

”Det har varit väldigt mycket”…”men nu tycker jag att det börjar lätta, för nu har 
man haft en fyra och en femma och nu ska jag börja med en fyra igen då har jag 
liksom redan gått igenom vad är det vi ska jobba med. Så på sikt tror jag att det blir 
betydligt lugnare.” – Lärare 3 

 
Lärare 3 satt med i den grupp lärare som skulle introducera Lgr 11 på skolan och han 
berättar att det var ett tufft arbete i och med att det tog mycket tid. Men han ser ändå en 
ljus framtid med Lgr 11 då han tror att Lgr 11 kommer bidra till en mer strukturerad och 
lugnare arbetssituation för både lärare och elever.  
Lärare 5 berättar att hon tycker att skolan har varit tillmötesgående och förstått att det 
tar tid och kraft för lärarna att sätta sig in i de nya skolreformerna. Hon menar att det har 
underlättat arbetet med både de pedagogiska planeringarna, IUP-samtalen och de 
skriftliga omdömena.  

5.2.4 Analys 
Samtliga lärare tycker att arbetsbelastningen ökade vid införandet av Lgr 11, men de är 
också medvetna om att det till störst del beror på att det var en stor omställning att ta till 
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sig Lgr 11. De flesta lärare ser på sikt att arbetsbelastningen kommer att minska och 
att det kommer gynna skolan. En förändring så som ett läroplansbyte är en stor 
anpassning för alla i skolans verksamhet. Tidsramar har här en viktig roll då det kan 
påverka hur lärarna uppfattar förändringen. Lärarna på skolan känner att det var ett stort 
arbete att ta sig an den nya läroplanen men de flesta känner även att skolan har gett dem 
mer tid att arbeta med den. Lärare 6 tar upp medias del i att läraryrket blivit tuffare och 
att implementeringen av Lgr 11 varit tung, hon menar att skolan skildrats i dålig dager 
och att det har gjort att lärarna nästan alltid är under luppen och granskas av såväl 
föräldrar som samhället i övrigt. Media är en ramfaktor som är diffus, den fäster inte i 
någon av de fem ramfaktorer som Pettersen (2008) tar upp, men vi kallar det i det här 
fallet för samhällsramar.  

5.2.5 Kraven på läraryrket 
När jag frågade om lärarna kände att kraven hade förändrats för läraryrket så svarade 5 
av 6 lärare att de tyckte att kraven hade ökat. Men de allra flesta tyckte att detta var i 
positiv bemärkelse.  
Lärare 1 tycker att kraven har ökat på henne som lärare, men hon tycker ändå att 
läroplanen är ett stöd att luta sig mot i arbetet med de högre kraven. Lärare 5 tycker 
också att kraven har ökat men även hon tycker att det är positivt. Hon tycker att det är 
viktigt att styrdokumenten följs och att det har varit lättare att följa dem i och med 
arbetet att ta sig an Lgr 11. Hon säger att det var självklart att de tidigare 
styrdokumenten också var viktiga att följa, men att det var svårare på grund av att 
implementeringen av Lpo 94 inte alls var lika tydlig.   

Lärare 4 är väldigt tydlig med att hon tycker att det är bra att det äntligen är någon som 
granskar skolan och lärarnas arbete. Hon berättar att hon mött lärare som inte alltid följt 
läraruppdraget och hon menar att barnen har rätt att ha en lärare som sköter sitt uppdrag.  
 

5.2.6 Analys 
De flesta lärare svarade att de tyckte att kraven på läraryrket hade ökat men de flesta 
tyckte att detta var positivt. Lärarna verkar tycka att den nya läroplanen är något de har 
att luta sig mot, att det är ett bra stöd i planering och bedömning. 3 av 6 lärare upplever 
att kraven har ökat i och med att målen idag är mycket tydligare och att det har gjort att 
även kraven på lärarna har ökat. Lärare 4 och 5 tycker att det är bra att kraven har ökat 
och att det ”äntligen” är någon som granskar skolan och ser så att lärarna sköter sitt 
uppdrag och följer styrdokumenten. De anser att skolan har varit ute på ”gungfly” som 
lärare 4 säger och att det är inte mer än rätt att barnen får lärare som sköter sitt jobb. 
Lärarna verkar tycka att det är positivt att ha något att luta sig mot när det gäller 
planering och bedömning, de vill ha ett stöd i sitt arbete. Det kan bero på flera faktorer, 
dels är det dessa fysiska ramar som innefattar styrdokumenten. Att lärarna vill ha något 
att luta sig mot kan handla om personliga ramar men även samhällsramarna som 
innefattar media och i det här fallet även kontroller i form av skolinspektion och 
skolverket. Det är tryggt att ha ett stöd i att kunna referera till läroplanen.  

 

5.3 Sammanfattning 
Överlag verkar lärarna vara nöjda med den nya läroplanen. De har upplevt att 
läroplansbytet var en stor förändring och att det i början av implementeringen av Lgr 11 
var det väldigt mycket arbete. Men de flesta lärarna ser en ljus framtid med Lgr 11.  
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”… Det är roligare att jobba, i och med att det har blivit nya impulser, nya tankar 
och idéer. Det känns som en utmaning igen.” – Lärare 1 

 
”Men det känns lite som det som händer i klassrummet har blivit viktigt igen. Inte 
bara det som görs runt omkring utan det är ju faktiskt det som händer i klassrummet 
tillsammans med barnen som fokus har hamnat på, tycker jag. ” – Lärare 5 

 

Mellanstadielärarna ser en förbättring i och med att deras sätt att ta sig an läroplanen har 
gjort att läraryrket har gått från ett ensamyrke till ett kollegialt samarbete som gynnar 
eleverna och undervisningen. Samtliga lärare säger att de använder Lgr 11 betydligt mer 
i sitt vardagliga arbete i jämförelse med hur de använde Lpo 94. Att lärarna känner att 
de använder läroplanen mer idag än tidigare är ett gott betyg för Lgr 11. 5 av 6 lärare 
säger även att den nya läroplanen, Lgr 11 är mycket tydligare och att den är lättare att 
använda som ett verktyg i verksamheten. 5 av 6 lärare anser att kraven på läraryrket har 
ökat men de känner även att det är i positiv bemärkelse. Den tydliga läroplanen hjälper 
lärarna i sitt yrke och de känner ett stöd i den.  
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6 DISKUSSION 
Här i diskussionen kopplar jag ihop min studie med tidigare forskning och litteratur som 
jag tagit upp i bakgrunden. Samtliga av lärarna som jag intervjuat känner att de 
förändrats sitt arbetssätt och sin undervisning sedan läroplansskiftet. Men i och med att 
jag endast undersökt en skola så kan mitt resultat enbart inte säga så mycket om hur 
lärare och skolor runt om i Sverige har arbetat med Lgr 11.  

 

6.1 Ta sig an en utmaning tillsammans 
I studien visas det att lärarna på mellanstadiet kände att de arbetade mer tillsammans 
sedan läroplansskiftet, men det är ingenting som direkt går att koppla till Lgr 11 utan 
handlar om en rad andra faktorer. Vi vet att det inte enbart handlar om Lgr 11 i och med 
att det inte står bestämt i läroplanen att lärarna ska samarbeta mer. Dessutom visar 
resultatet av min studie att lärarna på lågstadiet upplevde att samarbetet minskat sedan 
läroplansskiftet. I Larssons (2004) studie visar att de skolor som tillsammans arbetat 
aktivt med IT och hur det kan användas i undervisningen i mycket större utsträckning 
använde IT som en del av skolans vardag. Lärarna på dessa skolor kände ett stort stöd i 
att arbeta tillsammans och såg varandra som en resurs, vilket lärarna kände gynnade 
deras arbete. På de skolor där lärarna arbetade mer enskilt var användningen av IT 
mindre utvecklat och lärarna kände att ansvaret låg på deras egna axlar att förstå och 
implementera IT-användningen i undervisningen, vilket gjorde att lärarna tyckte att det 
var svårt att få in IT i sitt arbete (a.a). I min undersökning ansåg de lärare som arbetade 
på mellanstadiet att det har varit mycket positivt att arbeta tillsammans. De känner 
fortfarande att läroplansskiftet varit en stor förändring och att det varit svårt förstå och 
ta till sig Lgr 11, men att de tillsammans har känt ett stöd hos varandra. De var väldigt 
tydliga med att påpeka att deras arbete tillsammans har gynnat deras undervisning och 
att arbetsbördan minskat. Det märktes att lärarna på lågstadiet saknade att arbeta 
tillsammans, och om de haft möjlighet att arbeta mer gemensamt hade kanske även 
deras arbetsbörda minskat något och de hade kanske även känt ett större stöd hos 
varandra i hur Lgr 11 ska användas.  
 

 

6.2 Involvera lärarna i förändringarna 
Som nämnt i bakgrunden så fick lärarna i och med Lpo 94 ett stort tolkningsutrymme 
gällande de mål som eleverna skulle utvärderas utifrån. Lärarna fick dessutom stor 
frihet i val av stoff till undervisningen. Efter regeringsbeslutet 2006 (SOU 2007:28) fick 
en utredare undersöka den dåvarande läroplanen Lpo 94 och ge sina tankar och förslag 
på hur den kommande läroplanen (Lgr 11) skulle se ut. Utredaren ansåg att läroplanen 
skulle ha mer konkretiserade mål och att den skulle utformas mer ämnesinriktad (SOU 
2007:28). De flesta lärarna (Lärare 1, 2, 3, 4, 5) på den skolan som jag undersökte 
tycker att Lgr 11 är tydligare, mer strukturerad och lättare att använda i det dagliga 
arbetet. Att lärarna känner att Lgr 11 är mer användarvänlig kan bero på flera 
ramfaktorer, dels att Lgr 11 har en annan struktur exempelvis i och med det centrala 
innehållet, men det kan också bero på att lärarna fått mer utbildning i hur Lgr 11 ska 
användas och dessutom fått tid att implementera den i deras arbete. Hargreaves (1998) 
skriver att lärarna måste involveras i skolreformer och förändringar för att dessa ska 
lyckas. Han poängterar också att detta gäller framförallt stora förändringar som påverkar 
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skolan på lång sikt. Han menar att lärarna måste få vägledning i hur de nya 
förändringarna ska implementeras i lärarnas dagliga arbete (a.a). Cuban (1993) 
benämner läraren som nyckelfaktorn till att en skolreform blir lyckad. Genom att den 
skolan som jag undersökt har arbetat med Lgr 11 grundligt och att lärarna har fått stöd i 
form av tid och utbildningar så har lärarna på skolan fått en förståelse kring hur Lgr 11 
ska användas och implementeras i undervisningen. Dessa ramfaktorer har gjort att de 
allra flesta lärare är väldigt positiva till Lgr 11, även om arbetet med att implementera 
och förstå den har varit tufft i perioder.  
En mycket intressant fråga kom upp under intervjuerna och det var hur lärarna uppfattat 
arbetet med Lpo 94 i jämförelse med arbetet med Lgr 11. De fyra lärarna som arbetade 
ute i verksamheten för 20 år sedan, alltså vid införandet av Lpo 94, känner att 
introduktionen av Lgr 11 har varit mycket tydligare och bättre än vad den var vid 
införandet av Lpo 94. De känner att de kan använda läroplanen idag på ett helt annat 
sätt än tidigare, den har blivit en del av det dagliga arbetet och lärarna var väldigt 
tydliga med att poängtera att Lpo 94 aldrig använts på det sättet. Men en av de andra 
lärarna, som studerade på lärarutbildningen under Lpo 94s tid känner inte alls samma 
typ av misstrohet mot Lpo 94, snarare tvärtom. Hon var väldigt tydlig med att påpeka 
att under hennes utbildning fick hon verkligen möjlighet att arbeta med Lpo 94 och 
kände sig väldigt trygg i den. Men hon berättar även att när hon kom ut i verksamheten 
såg att de äldre kollegierna inte alls visste hur de skulle använda Lpo 94 i sitt arbete. 
Detta antyder att Hargreaves (1998) har rätt i sin tanke om att lärarna behöver 
vägledning vid införandet av stora skolreformer för att dessa ska lyckas. Det är ju trots 
allt genom lärarna som skolreformerna implementeras i skolans verksamhet. Åsén 
(2013) förklarar olika orsaker till varför skolreformer misslyckas, det kan handla om ett 
bristande stöd från lärarna, oklarheter i genomförande eller bristande förutsättningar för 
att implementera skolreformen i skolans vardag. Att lärarna på skolan inte använde sig 
av Lpo 94 på samma sätt som de använder Lgr 11 idag, antyder att det skulle kunna 
vara så att det funnits oklarheter i hur arbetet med Lpo 94 skulle genomföras eller att det 
fanns bristande förutsättningar för hur läroplanen skulle implementeras. Dessa bristande 
förutsättningar kan vara ramfaktorer så som tidsramar, organisatoriska ramar eller 
ekonomiska resurser (Pettersen, 2008).  För att lärarna ska ha förutsättningar för att ta 
sig an en skolreform bör lärarna ställa krav på de som styr skolan på en organisatorisk 
nivå, krav såsom att få tid att förstå och implementera läroplanen i skolans vardagliga 
arbete.   
 

6.3 Implementeringen av Lgr 11 i undervisningen 
Arbetet med läsförståelse har ökat och det beror både på den nya läroplanen samt den 
fortbildning som lärarna på skolan tagit del av. Westlund (2009) tar upp det ökande 
intresset för läsförståelse både på ett globalt och ett nationellt plan. Forskningen i 
läsförståelse har ökat och Lgr 11 har lagt ett fokus på läsning och läsförståelse. Både 
Lgr 11 och fortbildningen har alltså påverkat lärarnas undervisning. Samtliga lärare 
berättar att det arbetar mer med läsförståelse, mer med olika genrer och att ställa frågor 
utifrån texten. I och med att lärarna arbetar utefter Lgr 11s centrala innehåll samt att de 
tagit till sig materiel och den kunskap de fått från kursen i läsförståelse är lärarna idag 
mer medvetna vid beställning av nytt materiel till undervisningen. Lärarna känner att de 
är noggrannare med att kolla upp hur läromedlen är kopplade till Lgr 11 än vad de var 
när de beställde materiel tidigare.  Att lärarna idag känner att de är noggrannare vid 
beställningen av undervisningsmateriel kan bero på flera olika faktorer. Det kan bero på 
att lärarna idag känner sig mer insatta i Lgr 11 och därför vet vilka materiel som 
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stämmer överens med deras undervisning. Det kan också bero på samhällsramar som 
media. Medias bild av skolan och det dåliga rykte skolan har med sjunkande betyg och 
resultat, kan bidra till att lärarna känner sig mer pressade i sitt val av materiel till 
undervisningen.  
 

6.4 Resultatstyrd skola 
Att lärarna är så positiva till att få ett stöd i Lgr 11 och att de känner en trygghet i att ha 
något att kunna referera till kan bero på flera orsaker. Idag lever vi i ett resultatstyrt 
samhälle och skolan är en del av det samhället (Englund, m.fl. 2012). Englund m.fl. 
(a.a) menar att Lgr 11 är utformat med ett resultatstyrt intresse och att den på så sätt är 
utformad i syfte att kunskap och kunskapskraven ska vara mätbara. Detta ser Englund 
m.fl. (a.a) som något negativt. Men det resultatstyrda samhället är inget som bara rör 
Sverige utan är en global trend och om Sverige vill vara en del av denna trend så är det 
inte konstigt att Lgr 11 är utformat på det viset. I Sundberg (2005) avhandling påvisas 
en frustration hos lärare över trycket på resultat och statistik som kommer från media 
och kommunnivå. Lärarna menade att statistiken ger en missvisande bild av 
verksamheten då den endast visar en liten del av verksamheten under en viss tidpunkt. 
En av lärarna i min studie sa att hon trodde media hade en stor påverkan på hur skolan 
porträtterats, och att denna bild av skolan inte varit någon positiv bild.  Att lärarna ser 
ett stöd och en trygghet i Lgr 11 kan också bero på att de vill kunna ”ha ryggen fri” och 
ha något att referera till gällande bedömning och resultat. Där kommer även 
dokumentationen in, som är till för att upptäcka elevers svagheter i tid, och för att kunna 
visa föräldrar att skolan har underlag som styrker deras bedömning av elevens 
kunskaper och svårigheter. Falkner (1997) skriver att skolan har blivit en form av 
”kontrollskola” och att lärarna känner sig misstrodda då deras kunskap och erfarenhet 
av elevers kunskap och behov inte längre är tillräckliga och istället ska elevernas 
kunskaper dokumenteras i form av prov. Skolan och lärarna har för vana att porträtteras 
i media som syndabockar och lärarna känner att genom Lgr 11 har det ett extra stöd mot 
den mediabilden.  

 

6.5 Handlingsutrymme 
I föregående stycke tog jag upp det resultatstyrda samhället och medias bild av skolan. 
Majoriteten av lärarna i min studie känner att kraven på dem har ökat sedan införandet 
av Lgr 11, men samtidigt känner de att läroplanen har gett dem ett stöd och något att 
luta sig emot gällande planering och bedömning. Lundgren (1979) menar att lärarens 
profession minskar vid användandet av en helt detaljstyrd läroplan, det vill säga att en 
del av läraryrkets generella uppdrag försvinner i form av att inte ha möjlighet att välja 
stoff och metod på egen hand. Skolverket (2009) menar att Lgr 11 är utformat för att 
styra det centrala innehållet, för att eleverna ska få en likvärdig kunskapsbas. Men de 
menar även att Lgr 11 ska ge läraren utrymme att välja undervisningsmetod själv, då de 
trots allt är läraren som känner sin klass bäst (a.a). Lärarna i min studie upplever att Lgr 
11 har haft en positiv inverkan på skolan och på deras arbetssätt. De ser ett stöd i 
läroplanens struktur och i hur de kan använda den för att motivera och bedöma 
elevernas förmågor. Lärarnas svar under intervjuerna ger inga indikationer på att de 
anser att deras profession minskat i och med Lgr 11.  
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6.6 Pedagogiska implikationer  
Min studie ger ett resultat som stämmer överens med vad Åsén (2013) tar upp i sin 
forskningssammanställning av skolreformer. Åsén (a.a) skriver att skolreformer tar tid 
att genomföra och att det krävs att lärarna är införstådda med vad skolreformen innebär, 
varför den införs och hur implementeringen ska ske. Lärarna måste få förutsättningarna 
att ta sig an reformen för bästa resultat (a.a). I min studie framgår det att lärarna 
upplevde läroplansbytet som en stor förändring och att de kände att deras arbetsbörda 
ökade under första tiden med Lgr 11. Trots detta var de flesta lärare nöjda med hur 
arbetet kring Lgr 11 gått till. Lärarna upplever att de från organisatoriskt håll fått 
förutsättningar att arbeta med Lgr 11 på ett bra sätt. Rektorn har varit noga med att 
försöka ge lärarna den tiden de behövt att ta sig an den nya läroplanen, samt att de varit 
på fortbildningar som handlat om hur läroplanen ska användas  i bedömning- och 
planeringsarbete.  

 

6.7 Förslag på framtida forskning 
Jag tror att det hade varit intressant att fortsätta undersöka hur lärare hanterar olika typer 
av skolreformer i och med att som den tidigare forskningen ger en bild av att lärarna 
lever i en värld av förändring. Man hade även kunnat undersöka vilka riktlinjer det 
fanns när Lpo 94 skulle implementeras i skolorna och undersöka skillnaderna mellan 
dem och de som fanns nu när Lgr 11 skulle implementeras. Genom att undersöka det 
hade man kunnat studera hur skolorna introducerade respektive läroplan och vilket 
genomslag de fick.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Skillnader mellan läroplanerna 

• Vilka skillnader ser du i Lgr 11 i jämförelse med Lpo 94 i kursplanen för 
svenska? 

Undervisningen 

• Upplever du att din undervisning förändrats sedan läroplansskiftet? Ge exempel. 
 

• Vilka typer av undervisningsmateriel använder ni idag i jämförelse med Lpo 
94? 
 

•  Hur använder du läroplanen idag i jämförelse med Lpo 94? Ge exempel. 

Läraruppdraget 

• Hur har ditt arbete utanför undervisningen förändrats sedan införandet av Lgr 
11? 

 
• Upplever du att kraven på sig som lärare har förändrats sedan läroplansskiftet? 

 
• Hur har din arbetsbelastning förändrats i och med Lgr 11?   
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Bilaga 2 

Brev till intervjurespondenterna  
 
Hej! Jag läser Au3 på lärarutbildningen i Kalmar och har precis börjat mitt 
examensarbete. Mitt examensarbete handlar om hur undervisningen förändrats sedan 
Lgr 11 infördes och detta kommer jag undersöka genom att intervjua lärare som 
undervisar i ämnet svenska. Min studie håller sig till de etiska krav som Vetenskapliga 
rådet rekommenderar: 
 

• Intervjuerna kommer att avidentifieras, det kommer alltså inte framgå vem/vilka 
som deltagit i studien. Intervjuerna kommer t ex. hänvisa till Lärare 1.  

 
 

• Du får här information om vad studien ska handla om och du kommer även få 
intervjufrågorna skickade till dig, så att du hinner läsa igenom frågorna innan 
intervjutillfället.  

 
 

• Underlaget som jag får genom intervjuerna kommer endast användas för min 
studie.  

 
• Om du inte vill delta i min studie, vill avbryta intervjun eller väljer att neka att 

svara på frågor under intervjun är det bara att säga till. Du har även rätt att titta 
igenom de intervjumaterial som du deltagit i innan jag publicerar min studie.  

 
 
Om du har några frågor är det bara att höra av dig!  
 
Karin Alfredsson 
Ka222bd@student.lnu.se
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