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Förord 
Tack till de fem lärare som tog sig tid och ställde upp på intervjuer och delade med sig av sina 
tankar och upplevelser. Tack även till min handledare Ylva Mattsson Sydner för att du genom 
hela processen har stöttat, peppat och gett konstruktiv kritik som har gjort att arbetet har blivit 
bättre.  
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SAMMANFATTNING 
 
Introduktion 
Den 1 juli 2022 börjar den nya läroplanen Lgr 22 att gälla. I kursplanen för hem- och 
konsumentkunskap har mer fokus lagts på kunskapsområdet privatekonomi och konsumtion. 
Att implementera en ny kursplan kräver att lärarna får tid till att sätta sig in i de nya 
dokumenten och att planera och anpassa innehåll i undervisningen utifrån de nya 
förutsättningarna. Forskning visar på flertalet faktorer som påverkar implementeringen av en 
ny läroplan och kursplan. Faktorerna berör både lärarnas personliga egenskaper, men även 
yttre faktorer som lärarna inte kan styra över själva.  
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare verksamma inom HKK resonerar kring den 
reviderade kursplanen samt hur de upplever implementeringsprocessen.  
Metod 
Kvalitativ semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem verksamma HKK lärare på fyra 
olika skolor i Stockholms kommun. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats 
och transkriberades och analyserades utifrån en tematisk analys.  
Resultat 
I analysen identifierades två teman Implementering - förutsättningar i undervisningen och 
Implementering - förutsättningar i skolan. Studien visar att det finns begränsande faktorer 
kring den reviderade kursplanens innehåll i relation till elevernas förutsättningar och andelen 
kompetensutveckling och läromedel som lärarna har tillgång till. Förutsättningarna för en 
smidig implementering på skolan påverkas även av kollegiala samarbeten och diskussioner, 
ämnet HKKs status och storlek samt vad skolan rent praktiskt möjliggör. 
Slutsats 
Kursplanen i HKK anses ge mer makt till lärarna men innehåll riskerar ändå att bortprioriteras 
på grund av begränsningar gällande tiden och eleverna. Lärarna frågar sig också hur 
innehållet ska förmedlas i undervisningen. Hade det funnits ett större samarbete mellan HKK 
lärare på olika skolor hade begränsande faktorer kring implementeringen kunnat förebyggas.  
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ABSTRACT 
 
Introduction 
On 1 July 2022, the new curriculum Lgr 22 will come into force. In the syllabus for home 
economics, more focus has been placed on the knowledge area private finance and 
consumption. Implementing a new syllabus requires that teachers have time to familiarize 
themselves with the new documents and to plan and adapt the content of the teaching based 
on the new conditions. Research shows the majority of factors that affect the implementation 
of a new curriculum and syllabus. The factors affect both the teachers' personal 
characteristics, but also external factors that the teachers cannot control themselves. 
Objective 
The purpose of the study is to investigate how teachers active within HKK reason about the 
revised syllabus and how they experience the implementation process. 
Method  
Qualitative semi-structured interviews were conducted with five active HKK teachers at four 
different schools in Stockholm. The interviews were conducted at the informants' workplace 
and were transcribed and analyzed based on a thematic analysis. 
Results 
The analysis identified two themes;  Implementation - prerequisites in teaching and 
Implementation - prerequisites in school. The study shows that there are limiting factors 
regarding the content of the revised syllabus in relation to the students' prerequisites and the 
proportion of competence development and teaching materials that the teachers have access 
to. The conditions for a smooth implementation at the school are also affected by collegial 
collaborations and discussions, the subject HKK's status and size and what the school 
practically enables. 
Conclusion 
The syllabus in HKK is considered to give more power to the teachers, but content still risks 
being de-prioritized due to restrictions regarding time and students. The teachers also ask 
themselves how the content should be conveyed in the teaching. Had there been more 
collaboration between HKK teachers at different schools, limited factors regarding 
implementation could have been prevented. 
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Introduktion 
I Sverige används en samlad läroplan, Lgr 11 för förskoleklassen, fritidshemmet och 
grundskolan (Skolverket, 2019). Läroplanen är framtagen utifrån regeringens beslut i 
skollagen (SFS, 2010:800) och gäller alla verksamma inom skolan. Syftet med läroplanen är 
att eleverna ska ges möjlighet att nå målen med undervisningen på ett likvärdigt sätt men är 
samtidigt ett viktig arbetsredskap för lärarna. Aktuellt för alla i grundskolan är läroplanens 
inledande delar, skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt 
kursplaner (Skolverket, 2019). Skolans värdegrund och uppdrag beskriver hur skolan ska 
främja barns utveckling och lärande, men även förankra mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar hos elever. Vidare beskriver övergripande mål och riktlinjer vilka 
kunskaper och värden eleverna ska få möjlighet att utveckla i skolan i stort. Kursplanerna 
redogör för vilka ämnesspecifika kunskaper som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i 
varje skolämne (Skolverket, 2011a). Kursplanerna i sin tur består av ämnets syfte med 
långsiktiga mål. Dessa ska sammanfatta vilka förmågor eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla i de olika ämnena (Skolverket, 2011b). Vidare innehåller kursplanerna det centrala 
innehållet, vilket beskriver vad som ska behandlas i undervisningen (Skolverket, 2019). 
Lärarna har stor frihet att tolka kursplanerna och själv bestämma upplägget på undervisning 
kring hur det centrala innehållet ska behandlas (Skolverket, 2020). Läraren bestämmer 
dessutom själv hur mycket tid som läggs på varje kunskapsområde med tillhörande 
innehållspunkter som återfinns i det centrala innehållet. Inom didaktiken, läran om 
undervisning som innefattar sambandet mellan undervisning och inlärning, används de 
didaktiska frågorna vad, hur och varför (Bengtsson, 1997). Frågorna kan vara till hjälp för 
läraren vid planering av undervisningen och vilka val som ska göras (Hjälmeskog & Höijer, 
2019). I en undervisningssituation kan det beskrivas som; Vad ska behandlas i 
undervisningen? Hur ska vi lära ut innehållet och hur tar eleverna emot kunskapen? Varför 
ska det här innehållet läras ut och varför på just det här sättet? Kursplanerna beskriver 
didaktikens vad, men hur är upp till läraren att bestämma. Didaktikens varför beskrivs både i 
kursplanens syfte men är även något som läraren är högst delaktig i genom att välja i vilken 
ordning innehållet i kursplanen undervisas om (Hjälmeskog & Höijer, 2019). I slutet av 
kursplanen finns kunskapskrav. Dessa beskriver vilka förmågor som eleven förväntas uppnå 
med utbildningen och ligger till grund för bedömning och betyg (Skolverket, 2019). Som stöd 
till kursplanerna finns kommentarmaterial till varje skolämne vars syfte är att ge en djupare 
förståelse för texterna i de olika kursplanerna (Skolverket, 2011b).  
 
Genom åren har en rad läroplaner med tillhörande kursplaner reviderats och bytts ut för 
grundskolan i Sverige. Lgr 11 har nu omarbetats och kommer den 1 juli 2022 ersättas med 
den reviderade läroplanen för grundskolan, Lgr 22 (Skolverket, u.å.a). Kunskapsinnehållet i 
läroplanerna speglar den historiska kontexten vi befinner oss i (Englund, 1997) och behovet 
av att revidera läroplaner med jämna mellanrum grundar sig på samhällets snabba 
förändringar (Heikkilä, 2017). Skolan ska därigenom verka för att förbereda eleverna med 
förmågor och kunskaper för att kunna hantera den komplexa verklighet de lever i. I och med 
Lgr 22 har mer eller mindre omfattande revideringar gjorts i läroplanens kursplaner. Syftet 
med ändringarna i kursplanerna är dels att förtydliga de olika ämnenas karaktär (Skolverket, 
u.å.a). Förändringarna innebär även att fakta och förståelse får större betoning än tidigare och 
en tydligare progression ska ses i jämförelse mellan lägre och högre årskurser. 
Kunskapskraven har bytt namn till betygskriterier och har dessutom blivit mer övergripande 
och mindre detaljerade. Omfattningen av det centrala innehållet har också setts över i de olika 
kursplanerna. Allt för att göra dem till ett bättre arbetsverktyg för lärarna och för att 
säkerställa högre kvalitet och en likvärdig utbildning för alla elever.  
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Kursplanen i hem- och konsumentkunskap (HKK) har liksom övriga obligatoriska skolämnen 
genomgått en revidering som börjar gälla höstterminen 2022 (Skolverket, u.å.b). Det medför 
att lärare inom HKK måste arbeta med implementeringen av de reviderade kursplanerna. 
Skolverket (u.å.c) ger ut stödmaterial kring hur skolchefer, rektorer och lärare bör tänka kring 
implementeringen av den reviderade läroplanen. De mer övergripande förändringarna i 
läroplanens inledande delar ansvarar all personal inom skolan för, medan lärarna i huvudsak 
ansvarar för implementeringen och införandet av kursplanerna (Skolverket, u.å.d). Värt att 
nämna är att den svenska skolan kommunaliserades år 1991 (SOU 2014:5). Ansvar har därför 
delvis förflyttats från staten till kommunerna, som numera styr över skolans resurser. Resurser 
som läggs på exempelvis kompetensutveckling kan därför se olika ut i landet. Även om 
kommunerna styr över skolornas resurser, har skolorna dock till viss del frihet att styra över 
den professionella utvecklingen (Vinnervik, 2020). Att implementera nya kursplaner ställer 
lärarna inför en rad utmaningar. Det kräver att lärarna både får tid till att sätta sig in i de nya 
dokumenten men också till att planera och anpassa innehåll i undervisningen utifrån de nya 
förutsättningarna. Många olika faktorer påverkar hur implementeringen genomförs vilket har 
visats i många studier (Finger & Houguet, 2009; Halbert & MacPhail, 2010; Heikkilä, 2017; 
Vinnervik, 2020 m.fl.). I och med att en ny kursplan i HKK kommer att börja gälla från 1 juli 
2022 är det av stor betydelse att få veta hur den reviderade kursplanen har tagits emot och hur 
lärarna har arbetat inför implementeringen. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare verksamma inom HKK resonerar kring den 
reviderade kursplanen samt hur de upplever implementeringsprocessen med fokus på följande 
frågeställning;  
 
● Hur resonerar lärare verksamma inom HKK kring vad som påverkar 

implementeringen av den reviderade kursplanen? 
 
Avgränsningar 
För att avgränsa uppsatsen riktas fokus på lärares syn på revideringen i årskurs 7-9. Detta 
grundar sig på att övervägande antal timmar av undervisningen ligger i högstadiet 
(Skolverket, 2021a). Ett beslut har också tagits att inte gå närmare in på de ändringar i 
kursplanen som behandlar kunskapskraven/betygskriterier med tanke på denna uppsats 
omfattning. 

Bakgrund 
HKK har funnits i skolans värld sedan slutet på 1800-talet. Ämnets tillblivelse var en följd av 
framför allt arbetarklassens allt sämre bostads- och matsituation (Hjälmeskog & Höijer, 
2019). Införandet var då ett sätt att komma runt problematiken och därigenom skapa bättre 
levnadsförhållanden för befolkningen. När den obligatoriska grundskolan infördes 1962 och 
läroplanen Lgr 62 antogs, blev hemkunskap, som det då kallades, ett obligatoriskt skolämne 
för alla elever. Vid införandet av Lgr 62, skulle ämnet hemkunskap fostra elever till att sköta 
hemmets bestyr, genom bland annat hemvård, matlagning, ekonomikunskap och hygien 
(Hjälmeskog, Cullbrand & Petersson, 2006). Under slutet av 1960-talet när en ny läroplan tas 
i bruk, Lgr 69, lades vikt vid sambandet mellan miljö, kost och hälsa (Hjälmeskog, Cullbrand 
& Petersson, 2006). Miljö syftar då till både hemmets miljö men även miljön lokalt. Betoning 
läggs också på jämställdhet och effektivisering i hemmet, då en förväntan finns att både 
kvinnor och män i större utsträckning ska bidra till hushållskassan. Under 1980-talet antas 
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ytterligare en ny läroplan, Lgr 80, där globaliseringen tydligt syns i kursplanen (Hjälmeskog 
& Höijer, 2019; Hjälmeskog, Cullbrand & Petersson, 2006). Att hushålla med resurser blir en 
del av innehållet och miljö ses ur ett bredare perspektiv. Den medvetna konsumenten blir 
också en grundläggande aspekt i utbildningen (Oljans, Elmståhl, Mattsson Sydner, & 
Hjälmeskog, 2017). År 1994 antogs en ny läroplan, Lpo 94, vilket innebar stora förändringar i 
upplägget. Läroplanen bestod av en mer övergripande inledande del som ansågs mer 
oföränderlig, samt tillhörande kursplaner som kunde komma att revideras oftare (Hjälmeskog, 
Cullbrand & Petersson, 2006). Läroplanen anger här mål och förväntade resultat med 
utbildningen, medan upplägg och arbetssätt läggs på skolorna att bestämma. Ledord i 
kursplanen för HKK formuleras som mat, boende och konsumentekonomi, samt hälsa och 
resurshållning. En större revidering antogs år 2000, där bland annat beskrivningar till syftet 
lades till i kursplanerna. I och med detta fick hemkunskapen utökade kunskapsområden, men 
även ett nytt namn, till nuvarande hem- och konsumentkunskap. Begrepp som mat och 
måltider (tidigare kost), social gemenskap, jämställdhet och kultur adderas dessutom till 
innehållet (Hjälmeskog, Cullbrand & Petersson, 2006).  
 
Hem- och konsumentkunskap i Lgr 11 och Lgr 22  
I och med införandet av Lgr 11, hösten 2011, har alla obligatoriska skolformer en egen 
samlad läroplan (Skolverket, 2011b). I kursplanen för HKK är grunden densamma som 
tidigare, det vill säga ett fokus på livet och arbetet i hemmet med perspektiven hälsa, ekonomi 
och miljö. I kommentarmaterialet för HKK (Skolverket, 2011b) beskrivs vidare att begrepp 
som resurshållning har bytts ut mot hållbar utveckling, där tydligare vikt läggs vid den 
enskilda individens möjligheter och ansvar. Detta är även utgångspunkten i ovan nämnda 
perspektiv, i form av social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. HKK beskrivs även 
som ett ämne där elever lär sig i verksamheten snarare än om verksamheten, genom att 
kunskap kommer genom praktiskt tillämpning. Arbetsfördelningen i hemmet har vidare 
konkretiserats och matens kulturella och sociala betydelse getts ett större utrymme. 
Kopplingen mellan mat och hälsa har förtydligats och innehåll som tidigare benämndes 
boende har förtydligats till att innefatta tvätt och rengöring.  
 
Mycket är sig likt i kursplanen för HKK i Lgr 22 jämfört med Lgr 11 men det finns några 
förändringar som är värda att nämna. En ny punkt finns med bland de långsiktiga målen som 
anges i syftet vilket är “kunskaper om ekonomi och konsumtion i hemmet” (Skolverket, 
2021b, s.4). De övergripande förändringarna som gjorts i det centrala innehållet är att de tre 
olika ämnesområdena har bytt namn, från Mat, måltider och hälsa, till Mat och matlagning, 
från Konsumtion och ekonomi till Privatekonomi och konsumtion samt Miljö och livsstil till 
Levnadsvanor (Skolverket, 2021b). Anledningen är att perspektiven hälsa, miljö och ekonomi 
ska finnas med i alla kunskapsområden och ska på ett tydligare sätt genomsyra hela 
undervisningen (Skolverket, u.å.b). Antalet punkter under det centrala innehållet har blivit 
färre och är mer övergripande än tidigare, men ska på ett tydligare sätt beskriva innehållet i 
undervisningen. I kunskapsområdet  Mat och matlagning har hygien och rengöring ersatts 
med det mer specifika hygien och livsmedelssäkerhet (Skolverket, 2021b). Även punkten 
“Livsmedels egenskaper och användningsområden” samt “Samtal om upplevelser av smak, 
doft, konsistens och textur i samband med matlagning” (Skolverket, 2021b, s.7) är 
nytillkommet innehåll. På vissa ställen är det mer specifikt där en del begrepp tas upp som 
inte varit utskrivna innan. Gällande kunskapsområdet Privatekonomi och konsumtion finns 
flera nya begrepp som sparande av pengar, reklamation, bland annat samt ett förtydligande 
om skillnaden mellan att handla i butik eller på internet (Skolverket, 2021b). Det finns även 
ett förtydligande kring skillnaden mellan olika typer av reklam där dold reklam ges som 
exempel. 
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Realisera en ny läroplan eller kursplan 
Nationalencyklopedin (u.å) beskriver implementering som att förverkliga eller genomföra 
någonting. Att implementera en ny läroplan tar tid och ju större förändringarna i läroplanen 
är, desto mer tid krävs till förberedelse (Suyanto, 2017). Detta lyfts även av Vinnervik (2020) 
som beskriver att mindre förändringar leder till ett mer framgångsrikt införande. Lärarna 
behöver även tid för acklimatisering och reflektion. Allt nytt innehåll kan inte införlivas på en 
gång och enligt Skolverkets (u.å.c) hemsida behöver lärare extra utrymme under hela första 
året vid införandet. Detta bör ske både enskilt och tillsammans med kollegor. Tidsbrist 
beskriver även Finger & Houguet (2009) vara en begränsande faktor vid utformningen av 
undervisningen vid en ny kursplan. Dock visar Skolinspektionens rapport (2019) att detta är 
problem generellt i HKK, vilket främst beror på det omfattande innehållet i förhållande till 
den ringa mängden tid till undervisning. Forskning visar att på skolor som lyckas sämre med 
implementeringen har lärarna misslyckats med att tydliggöra målen med undervisningen för 
eleverna (Wulan Febriana, Normalia Arlianty, Diniaty, & Fauzi’ah, 2017) Flera studier visar 
även att lärarnas involvering i utformningen av läroplanen har stor inverkan på i vilken 
utsträckning läroplanerna sedan införlivas och förverkligas i undervisningen (Heikkilä, 2017; 
Vulliamy, Kimonen, Nevalainen & Webb, 1997; Wulan Febriana m.fl., 2017). Detta kan öka 
lärarnas engagemang och bredda kunskapen och förtrogenheten med läroplanen. Tid måste 
även avsättas för att hitta och utvärdera kvaliteten på nytt innehåll, samt att det 
överensstämmer med syftet och fungerar i klassrummet (Vinnervik, 2020). Finger & Houguet 
(2009) diskuterar i sin studie att lärarna upplever att de lär sig om nytt innehåll genom att 
misslyckas. Heikkilä (2017) hävdar även att det krävs mod att ändra innehållet. Det innebär 
att blottlägga sig själv att man inte har kunskap om allt. Samtidigt som lärarna kan känna krav 
på sig själva om att allt ska fungera på en gång. Nytt innehåll betyder på så vis att lärarna 
måste gå utanför vad de är bekväma med och därigenom riskera att nya planeringar 
misslyckas (Heikkilä, 2017).  
 
Faktorer som påverkar implementeringen 
Vid implementeringen av en ny kursplan finns både inre och yttre utmaningar som Finger & 
Houguet (2009) har identifierat i sin studie. Inre utmaningar handlar om bland annat lärarens 
kompetens, värderingar och attityder. Yttre utmaningar är faktorer som läraren själv inte kan 
styra över, såsom resurser, kompetensutveckling och skolans styrning. Vinnervik (2020) har 
likt Finger & Houguet (2009) använt detta ramverk för sin studie och lyfter det faktum att 
dessa faktorer inte kan separeras utan är sammanlänkade och beroende av varandra.  
 
Inre utmaningar 
Även om läroplanen ser likadan ut för alla skolor i hela Sverige, skiftar lärarnas utbildning 
och kompetens stort. Lärarnas utbildning och kompetens har betydelse för hur väl 
implementeringen går visar flertalet studier (Finger & Houguet, 2009; Suyanto, 2017; 
Vinnervik, 2020). Enligt skolinspektionens rapport (2019) är dock en låg andel av lärarna som 
är  verksamma inom HKK behöriga. Ivanuš Grmek (2010) finner även i sin studie att lärarna 
anser sig ha otillräcklig didaktisk kompetens vid införandet av en ny kursplan. Lärarnas 
förståelse för innehållet är dessutom en faktor som påverkar (Finger & Houguet, 2009; 
Suyanto, 2017), där tidpunkten för utbildning visar sig spela stor roll. Beroende på vilket 
innehåll som fanns i kursplan under utbildningen kan förståelsen på så vis vara olika lärare 
emellan (Finger & Houguet, 2009). Även nya arbetssätt kan bli aktuella vid en ny läroplan, 
som skiljer sig från vad lärarna fick lära sig under utbildningen (Hargreaves, 2000). Det visar 
sig dock i Probart, McDonnell, Achterberg & Anger (1997) studie att lärarnas 
arbetslivserfarenhet inte påverkar implementeringsprocessen, medan studien av Vinnervik 
(2020) visar det motsatta.  
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Finger & Houguet (2009) lyfter att intentionerna med förändringen inte alltid överensstämmer 
med vad som faktiskt förändras i klassrummen. Lärarnas attityder och värderingar visar sig ha 
en betydelse i hur väl implementeringen går (Finger & Houguet, 2009; Probart m.fl., 1997), 
och det är inte alltid ändringarna tas emot väl (Webb, Vulliamy, Hämäläinen, Sarja, Kimonen 
& Nevalainen, 2004). Finger & Houguet (2009) visar att kombinationen av brist på kunskap 
samt en negativ inställning till förändringarna motverkar en smidig implementering. Dock kan 
lärarnas inställning ändras om det ses gynna elevernas lärande (Webb m.fl., 2004). Ivanuš 
Grmek (2010) har funnit att lärarna allmänt ser positivt på nya läroplaner, där bland annat ett 
uppdaterat innehållet och tydligare mål uppskattas. Om lärarna är entusiastiska till 
förändringarna kan det öka viljan att bygga kunskap kring ämnet. Detta visar Vinnervik 
(2020) i sin studie, där en positiv attityd bland lärarna lyfts mot att nytt innehåll på ett bättre 
sätt är i fas med samhällets utveckling. Vinnervik finner även att lärarna uppskattar 
förändringar eftersom man då får chans att utvecklas och lära sig nya saker. På liknande vis 
lyfter Webb m.fl. (2004) att en del lärare känner sig stärkta i sin profession då de ser att 
eleverna uppfyller målen med undervisningen i högre grad. Om det nya innehållet däremot är 
omfattande kan inställningen förändras. Webb m.fl. (2004) diskuterar att detta kan leda till en 
upplevelse av mindre flexibilitet och en förlorad möjlighet till att dra nytta av elevernas 
entusiasm och intresse inom specifika områden. Vidare kan det leda till en tristess och brist på 
kreativt utlopp för lärarna, som blir matade med information om vad de bör och ska undervisa 
om. En ny kursplan kan även innebära en större arbetsbelastning vilket kan skapa en oro 
bland lärare (Vinnervik, 2020). Men oron har också med lärarnas självförtroende kring det 
nya innehållet att göra, men självförtroendet har setts öka med arbetslivserfarenhet (Finger & 
Houguets, 2009). Enligt Suyanto (2017) finns det en problematik kring att lärare håller fast 
vid den gamla kursplanen, trots ändringar. Detta visar även studien av Finger & Houguet 
(2009) där lärarna både måste acceptera och engagera sig i förändringarna för att dessa ska 
införlivas i verkligheten. Vulliamy m.fl. (1997) menar att lärarens identitet även spelar en roll 
i hur läroplansförändringar antas. Lärare med stark identitet har en större benägenhet till en 
aktiv förändringsprocess än personer med svagare identiteter som upplever förändringarna 
som svårare. 
 
Yttre utmaningar 
Det finns även yttre utmaningar som lärare upplever vara faktorer i hur väl en implementering 
går till (Finger & Houguet, 2009). Brist på resurser var tydligt något som begränsar vad 
lärarna har möjlighet att få tillgång till vid undervisningen. Detta lyfts även av Hargreaves 
(2000) som visar på att nedskärningar i skolans resurser har ökat lärarnas arbetsbörda. Vidare 
kan politiska påtryckningar om förväntade skolresultat vara en bidragande faktor i detta. En 
upplevd tyngre arbetsbelastning vid implementeringen kan även orsakas av osäkerhet. Webb 
m.fl. (2004) hävdar att lärare i England och Finland förväntas själva ansvara för sin 
kunskapsinhämtning utifrån statens uppsatta direktiv. Detta är lärarna ovana vid vilket 
resulterar i att lärarna upplever en osäkerhet. 
 
Flertalet studier visar att förberedelse och kompetensutveckling är grunden i en bra 
implementeringsprocess (Finger & Houguet, 2009; Halbert & MacPhail, 2010; Suyanto, 
2017; Wulan Febriana m.fl., 2017) och schemalagd planeringstid anses viktigt (Probart m.fl., 
1997). Webb m.fl. (2004) visar i sin studie att en ökad mängd fortbildning i skolans regi 
ökade lärarnas känsla av professionalism. Det gav också en känsla av att bli bättre på sitt 
arbete. Många lärare upplever dock en brist på både stöd och mängd fortbildning inför 
implementeringen av en ny kursplan (Ivanuš Grmek, 2010; Vinnervik, 2020; Webb m.fl., 
2004). Finger & Houguet (2009) lyfter däremot att brist på utvecklingsmöjligheter egentligen 
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inte var det stora problemet, utan snarare en brist i aktiviteterna som erbjuds som 
överensstämmer med lärarnas behov. Lärarna har även en önskan och behov av att få tillgång 
till färdiga läromedel och uppgifter som fungerar i relation till nytt innehåll i kursplanerna 
(Finger & Houguet, 2009; Vinnervik, 2020).  
 
Skolans arbetssätt kan också påverka implementeringen. Ett större kollegialt stöd och 
samarbete är ofta önskvärt bland lärare (Finger & Houguet, 2009). Samtidigt visar studier på 
att samarbeten kan vara en bristvara på många skolor (Vinnervik, 2020). Dock lyfter flera 
studier att ett påtvingat kollegialt samarbete vid implementeringen istället kan leda till en 
ovilja till att samarbeta (Ivanuš Grmek, 2010, Webb m.fl., 2004). Anledningen till 
inställningen är mängden energi som går åt i kombination med tidsbrist. Heikkilä (2017) 
diskuterar på liknande vis lärarnas delade meningar kring kollegiala samarbeten, speciellt vid 
införandet av en ny läroplan. En del lärare strävar efter ett mer självständigt och kreativt 
arbetssätt. Medan andra hävdar att samarbete är en förutsättning för att orka med det tunga 
arbete som en lärartjänst innebär. Vidare diskuterar Heikkilä (2017) att samarbete mellan 
ämnen kan vara svårare i årskurs 7-9. Både på grund av en större ovana att göra det och på 
grund av ämnenas vitt skilda karaktär. Skolinspektionens rapport (2019) visar att bristen på 
ämneskollegor är ett problem i HKK. Detta försvårar på så vis samarbete och utbyte mellan 
lärare i HKK. Probart m.fl., (1997) lyfter även vikten av samordning kring genomförandet av 
den nya läroplanen. Enligt Vinnervik (2020) anser lärarna att tydliga direktiv och strategier 
saknas på många skolor. Vidare har skolan andra åtaganden och mål att uppfylla med direktiv 
från kommunen. På så vis kan tid till externa mål konkurrera med tid till implementeringen av 
den nya läroplanen. Vinnervik (2020) lyfter också upp att rektorn spelar en stor roll i detta, då 
förutsättningar till professionell utveckling har visat sig se olika ut beroende på dennes 
prioriteringar, även inom samma kommun. Skolans tradition kan också påverkar hur 
genomförandet av läroplanen går (Vinnervik, 2020). Vulliamy m.fl. (1997) beskriver att 
mindre skolenheter har en tendens att behålla traditionella värderingar i vidare utsträckning än 
vad större skolenheter gör. Halbert & MacPhail (2010) tar även upp att synen som finns på de 
olika skolämnena kan påverka implementeringen. Detta kan avspegla sig i tiden som ges för 
förberedelse inför en ny läroplan. Ämnen som har hög status inom skolan kan då tendera att 
prioriteras före ämnen med lägre status.  

Metod 
Val av metod 
För att uppnå studiens syfte användes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer 
som metod. Den kvalitativa intervjun syftar till att få en förståelse för människors erfarenheter 
och hur de resonerar kring olika fenomen ur deras synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2014). På 
så vis är intervjusituationen ett samtal där informanterna uppmuntras att berätta berättelser om 
deras livsvärld. Den kvalitativa intervjun är den metod som är vanligast förekommande inom 
kvalitativ forskning och kan ge material av informativ karaktär men även mer detaljerade 
beskrivningar om upplevelser (Bryman, 2018).  
 
För att strukturera upp intervjun konstruerades en intervjuguide som stöd i intervjusituationen. 
Bryman (2018) skriver att den semistrukturerade intervjun bygger på att intervjuaren utformar 
en lista med teman, en intervjuguide som ska vara väl genomarbetad för att säkerställa att allt 
innehåll som behöver beröras kommer med. Men intervjuguiden ska även ses som flexibel 
och tillåter informanten att resonera och berätta i sin egen takt, samtidigt som intervjuaren har 
möjlighet att ställa oförutsedda följdfrågor och följa upp det informanten säger. Frågorna i 
intervjuguiden handlade om lärarnas upplevelser kring den reviderade kursplanens innehåll 
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där varje ny punkt diskuterades var för sig. Frågorna behandlade också hur lärarna såg på 
faktorer som skulle kunna påverka implementeringen. Frågorna redigerades lite efter hand 
beroende på vad som uppkom i intervjuerna.  
 
Urval och rekrytering 
För att uppfylla studiens syfte valdes en avgränsning i urvalet till att omfatta praktiserande 
och i första hand behöriga lärare i HKK. Hänsyn har även tagits till ålder, arbetslivserfarenhet 
och utbildningsort för att fånga in en bredd, se tabell 1. Bryman (2018) diskuterar 
urvalsprocessen inom kvalitativa metoder som grundar sig i att inkludera personer som har 
något att säga om fenomenet. Den valda urvalsstrategi som använts är en blandning mellan 
målstyrt urval och bekvämlighetsurval. Målstyrt urval innebär som ovan beskrivet att 
inkludera personer som på ett adekvat och relevant sätt är insatta i ämnet och kan svara på 
syftet (Bryman, 2018). Samtidigt har ett bekvämlighetsurval använts vilket innebär att man 
väljer personer som är möjliga att få tag på. Urvalet begränsades till att innefatta deltagare 
verksamma i Stockholms kommun. Anledningen var av geografiska skäl, då 
intervjusituationen ansågs bli mer djup och personlig vid ett fysiskt möte. Kvale & 
Brinkmann (2014) tar även upp att kroppsspråket är en viktig del i intervjusituationen och kan 
ge värdefull icke-verbal information.  
 
Utifrån studiens omfattning ansågs det att fyra informanter var nödvändigt att rekrytera. 
Mailadresser till informanterna erhölls genom två personliga kontakter. Informanterna 
tillfrågades inledningsvis via mail om att delta. Åtta mail skickades ut varav fem informanter 
accepterade en medverkan. För att testa intervjuguiden och se om något skulle behöva justeras 
beslutades att genomföra en pilotintervju. Denna pilotintervju bedömdes dock hålla så pass 
god kvalitet att den inkluderades bland övriga intervjuer. På grund av uppsatsens omfattning 
avböjdes därför en informants erbjudande om att medverka. En av informanterna involverade 
en kollega vid intervjutillfället så totalt har fyra intervjuer gjorts med fem informanter. Efter 
att ha erhållit samtycke via mail fick de fyra informanterna ett följebrev. Följebrevet innehöll 
en mer detaljerad information om studiens syfte, hur materialet skulle komma att behandlas 
och vad en medverkan innebar. Därefter bokades intervjuer in via mail. Rekryterade 
informanter är alla verksamma i Stockholms kommun, men arbetar på olika skolor, både i 
innerstaden och i förorten.  
 
Tabell 1. Beskrivning av deltagarna i studien.  

Beskrivning Informant 1 Informant 2 Informant 3* Informant 4* Informant 5 

Ålder 36-40 51-55 66-70 51-55 46-50 

Behörig i HKK Ja Ja Ja Nej Ja 

Antal år som behörig lärare i 
HKK 

2 7 41 0 4 mån 

Antal år verksam HKK lärare 5 9 41 10 6 

Utbildningsort Umeå  Kristianstad  Uppsala - Umeå 

Antal arbetsplatser som lärare 2 2 6 1 4 
*Informant 3 och 4 arbetar på samma skola 
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Datainsamling 
Intervjuerna har skett i slutet på april och början av maj. Intervjuerna har skett via ett fysiskt 
möte i HKK salen på de skolor som deltagarna arbetar på. Anledningen till detta är att få en 
bättre bild av informanternas arbetsmiljö. Bryman (2018) beskriver även att det är en fördel 
att göra sig bekant med den miljö intervjupersonen verkar i, eftersom det underlättar 
förståelsen för det som berättas om i intervjun. Vidare beskriver Bryman att 
intervjusituationen ska ske i en lugn miljö utan yttre störmoment, vilket har tillämpats genom 
att innan säkerställa att vi är helt själva under hela intervjun.  
 
Intervjuernas struktur byggde på den tidigare nämnda intervjuguiden för att säkerställa att allt 
som behövde behandlas för att uppfylla studiens syfte togs med. Omfattningen på intervjuerna 
var allt mellan 40-75 minuter och för att dokumentera det insamlade materialet spelades 
intervjuerna in med hjälp av en mobiltelefon med bra ljud. Bryman (2018) skriver att 
inspelning av intervjun är ett viktigt verktyg både för att kunna vara närvarande under 
intervjusituationen och ställa relevanta följdfrågor. Detta kan försvåras om anteckningar 
måste föras under pågående intervju. Men det underlättar även analysarbetet då noggrann 
genomgång av det informanterna sagt kan göras och dessutom möjliggör upprepade 
genomlyssningar. Det inspelade materialet kunde på så vis transkriberas ordagrant vilket i sin 
tur utgjorde materialet till analysen.    
 
Databearbetning och analys 
Direkt efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet noggrant. Bryman (2018) 
skriver att eftersom transkriberingen är ett sådant tidskrävande arbete är det bra att ta tag i det 
direkt, annars kan det kännas som en oöverskådlig process. Vidare kan intressanta aspekter 
och teman uppstå i de första intervjuerna vid närmare genomgång av materialet. Detta har 
man då möjlighet att följa upp under resterande intervjuer. Således sker analysen parallellt 
med datainsamlingen, vilket är vanligt förekommande vid användandet av kvalitativa metoder 
(Bryman, 2018) .  
 
För att anonymisera varje deltagare enligt konfidentialitetskravet tilldelades de varsitt 
kodnamn i direkt anslutning till transkriberingen. Koderna som användes var informant 
1,2,3,4 och 5. För analysen av materialet valdes en tematisk analysmetod enligt hur Braun & 
Clarke (2006) beskriver den. Den förklaras som ett användbart och flexibelt verktyg för att 
erhålla både detaljerad och komplex redogörelse av materialet. Grunden i tematisk 
analysmetod är en process som innebär att identifiera och analysera datamaterialet. Detta sker 
genom att i sex steg koda, kategorisera och hitta mönster och teman som sedan utgör 
resultatet av analysen. Kvalitativa analyser generellt, så även tematisk analys, bygger på 
forskarens tolkning av materialet. På så vis behöver det medvetandegöras att resultatet inte 
kan påstås vara en sanning utan är författarens syn och tolkning av vad deltagarna sagt utifrån 
egna erfarenheter och värderingar. Detta är en vedertagen hållning inom kvalitativa metoder 
och utgår från ett interpretativistiskt tolkande perspektiv (Bryman, 2018).  
 
Det första steget innebär att på djupet bekanta sig med datamaterialet genom upprepade 
läsningar för att söka efter mönster. Materialet i det här fallet är de transkriberade intervjuerna 
vilket noggrant lästes igenom efter transkribering. Det andra steget innebär att skapa 
inledande koder utifrån vad som är intressant i relation till fenomenet i materialet. Detta 
gjordes strukturerat, varje transkriberad intervju för sig, där deltagarna gavs en unik färgkod 
för att kunna särskilja koderna som framkommit. Därefter sammanslogs alla uppkomna koder 
i ett exceldokument för vidare analys. I det tredje steget sorterades koderna under potentiella 
teman och subteman utifrån kodernas inneboende mening. Ett tema kan beskrivas som 
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någonting som fångar ett mönster eller en mening i datamaterialet kopplat till syftet. I steg 
fyra granskades de teman med tillhörande koder som framkommit. Detta är enligt Braun & 
Clarke (2006) viktigt då en del teman kommer behöva förfinas, slås ihop, delas på eller helt 
kasseras beroende på hur väl koderna inom varje tema hänger ihop. I detta steg är det även 
viktigt att det finns en tydlig differentiering mellan de teman som framkommit, vilket 
säkerställdes genom en noggrann genomgång. Nästa fas i analysen, det femte steget, innebar 
en förfining och definiering av de teman som framkommit. Detta skedde genom en noggrann 
genomgång av alla teman för att hitta essensen med varje tema. Slutligen fanns två stora 
huvudteman i materialet med ett antal tillhörande subteman. Därefter namngavs de teman som 
uppstått för att på ett tydligt sätt beskriva dess innebörd. Dessa teman namngavs till 
Implementering - förutsättningar i undervisningen och Implementering - förutsättningar i 
skolan, se tabell 2. I det sjätte och sista steget formulerades resultatet i relation till syftet.  
 
Tabell 2. Huvudtema och subtema som hittats i datamaterialet.  
Huvudtema  Subtema  

 
 
Implementering - förutsättningar i 
undervisningen 

● Lärarnas resonemang kring den 
reviderade kursplanens innehåll  

 
● Elevernas förutsättningar och behov  

 
● Resurser som behövs vid 

implementeringen i klassrummet 

 
Implementering - förutsättningar i skolan 
 

● Kollegiala samarbeten 
 

● Ämnets ställning i skolan 
 

● Skolans satsningar 

 
Forskningsetiska överväganden 
Kvalitativa intervjuer innebär att ta ställning till etiska frågor. Dels att vara medveten om 
maktperspektivet i intervjusituationen, där intervjuaren styr samtalet och bestämmer vilka 
ämnen som ska behandlas (Kvale & Brinkmann, 2014). Dels har intervjuaren 
tolkningsföreträde i det intervjupersonen säger. För att genomföra studien på ett etiskt 
försvarbart sätt har vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) legat 
till grund i studiens alla delar. Dessa principer finns bland annat till för att skydda informanter 
som medverkar i forskningen och innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har tillämpats genom att ett 
följebrev delgetts alla informanter där studiens syfte beskrivits och vad en medverkan i 
studien innebär. Även information om att det är frivilligt att delta och att de har rätt att 
avbryta sin medverkan utan förklaring har inkluderats i följebrevet. Innan påbörjad intervju 
har ett muntligt eller skriftligt samtycke inhämtats från samtliga informanter i enlighet med 
samtyckeskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet har datamaterialet avidentifierats 
direkt vid transkribering och all information om informanterna förvarats på ett säkert sätt. 
Alla inhämtade uppgifter har enligt nyttjandekravet endast använts i den här studien och 
kommer inte att spridas vidare.  
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Litteratursökning 
Litteratursökning till studiens bakgrund genomfördes vid flertalet tillfällen under arbetets 
gång. Litteratur som inkluderats i studien är framför allt vetenskapliga artiklar men även 
rapporter och annan relevant litteratur. Web of Science, ERIC och Swepub är de tre databaser 
som främst har använts vid sökningarna. För att rikta in sökningarna mot relevanta artiklar har 
sökord som home economics, curriculum, syllabus, implement, teachers view och school 
använts. Fler artiklar och relevant litteratur har även hittats i referenslistor på redan uppsökta 
artiklar.  
 
Resultat 
Implementering - förutsättningar i undervisningen handlar om vilka förutsättningar den nya 
kursplanen har för implementering i undervisningen ur perspektiven läraren, eleverna och 
behovet av resurser. Implementering - förutsättningar i skolan, handlar om vilka 
förutsättningar det finns för implementeringen av den nya kursplanen på skolan beroende på 
kollegiala samarbeten, vilket värde HKK har i skolan och skolans satsningar.  
 
Implementering - förutsättningar i undervisningen   
Vid analysen har det framkommit att det finns olika förutsättningar för införandet av den 
reviderade kursplanen i klassrummet och undervisningen. Temat utgår från det som är nära 
undervisningen där läraren, salen och eleverna är i centrum. Lärarnas resonemang kring 
innehållet lyfts vilket i sin tur beror på vilka förutsättningar och behov som eleverna har i 
relation till det nya innehållet. Det berör också det rent konkreta behovet av resurser som 
efterfrågas i form av pedagogiska läromedel och kurser. Allt för att kunna skapa så bra 
undervisning som möjligt för eleverna kring det nya innehållet i kursplanen. Grunden i temat 
är lärarnas drivkraft att alltid göra det som är bäst för eleverna i alla situationer.  
 
Lärarnas resonemang och uppfattningar kring den reviderade kursplanens 
innehåll  
Under intervjuerna framkommer det att lärarna har framåtanda och är engagerade i ämnet och 
dess utveckling. När förändringarna lyfts under samtalen är samtliga positiva till 
revideringarna men skillnaderna mot nuvarande kursplan anses inte vara så stora. Det som 
framför allt kommer fram är att den reviderade kursplanen anses mer avskalad och 
övergripande än tidigare. Informant 2 tycker att den kommer ge mer makt till läraren att 
bestämma var fokuset ska ligga i undervisningen. Motsägelsefullt nog anses även vissa delar 
ha förtydligats och specificerats med fler begrepp som ska behandlas. Detta tror informant 1 
kommer bidra till att undervisningen blir mer likvärdig i landet men lyfter att en del lärare 
eventuellt kan känna sig mer styrda av detta. Det finns även en frustration från flera lärare att 
innehållet i den reviderade kursplanen inte minskat och att kursplanen, både nu och innan 
revideringen, är alltför omfattande i förhållande till tiden som ämnet utgör.  
 
“Innehållet är ju liksom inte proportionerligt med tiden, absolut inte. Dubbla tiden skulle inte 
vara något problem. Egentligen är det ju sjukt att vi ens lyckas genomföra det man gör på den 
tiden…” (Informant 2) 
 
Anledningen till frustrationen är att det finns en vilja bland lärarna att göra mer men att tiden 
alltid är ett hinder. Ämnet kan därför inte uppnå sin fulla potential. Flera av informanterna 
säger dock att de redan arbetar med mycket av det som är nytt innehåll i kursplanen vilket ger 
självförtroende och en trygghet i förändringarna som kommer. Trots den positiva 
inställningen finns en underliggande fundering från flera informanter kring varför kursplanen 
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egentligen har ändrats. Informant 3 säger att Lgr 11 var “klockren” och att en reviderad 
version av kursplanen inte var nödvändig. Informant 5 säger istället följande; 
 
“…jag är lätt uttråkad så att jag tycker bara att det ska bli trevligt att det händer någonting 
faktiskt.” (Informant 5) 
 
Förändringarna anses inte stora men samtliga intervjuade är överens om att det ändå är 
positivt att ämnet utvecklas. Det område som lärarna pratar mest om är Privatekonomi och 
konsumtion. Dock pratar de kring området framför allt som “det här med ekonomin”. 
Samtliga är optimistiska till att området har förtydligats och getts mer plats i kursplanen 
eftersom det är viktigt innehåll som eleverna behöver och det märks tydligt att lärarna vill 
elevernas bästa i alla situationer. Flera lärare anser dock att innehållet i Privatekonomi och 
konsumtion istället borde flyttas till andra ämnen eller bli ett ämne på gymnasiet. Anledningen 
är återigen det faktum att bristen på tid gör det svårt att hinna med allt i undervisningen och 
att det ofta är området kring ekonomin som får ge plats åt annat innehåll. Nytt innehåll i 
kunskapsområdet Mat och matlagning i det centrala innehållet är för de flesta självklara delar 
som redan arbetas med. Flera av de intervjuade har redan lektioner kring det nya innehållet 
upplevelser kring smak, doft, konsistens och textur samt livsmedelssäkerhet och livsmedlens 
egenskaper. Vad gäller de nya betygskriterierna märks att lärarna har mycket åsikter om 
dessa. Flera informanter tar upp det faktum att de har blivit mer övergripande och halverats 
till ungefär hälften. Detta ser de som positivt då det blir lättare att bedöma helheten när inte 
lika många delmoment måste bedömas var för sig. Informant 1 tror också att det kommer bli 
lättare för eleverna att förstå betygskriterierna eftersom de inte är lika många.  
 
Informanternas erfarenhet och utbildning kommer också upp under intervjuerna. De med 
längre erfarenhet tycker att de själva har en stor fördel i det när det kommer en ny kursplan 
eftersom de då kan se vad som kommer funka och vad som inte kommer funka i 
undervisningen. Informant 1 har något kortare erfarenhet och lyfter det faktum att man inte 
har mötts av lika många situationer och därigenom inte planerar lika brett eftersom man inte 
tänkt på att en specifik situation kan uppstå. Informant 1 säger däremot också att det 
antagligen är en fördel att ha utbildat sig nyligen eftersom man då är uppdaterad på innehållet 
och vet var man ska söka fakta om frågor uppstår. Informant 3 som utbildade sig för över 40 
år sedan ser på det ur ett annat perspektiv.   
 
“Man ska inte tro att den där kärringen har jobbat så många år, hon kör samma race. Men så 
är det inte utan kanske snarare att vi är mer på hugget att hålla på och peta och peta och peta. 
För man är trygg i det andra.” (Informant 3) 
 
En av informanterna har även varit med vid utformningen av den nya kursplanen vilket hen 
ser som mycket positivt då det ger en chans att utvecklas och få en bättre förståelse för ämnet. 
Det är även tydligt att det känns bra att bli lyssnad på och få en chans att vara med och 
påverka vilket ökar motivationen till införandet av den nya kursplanen.  
 
Elevernas förutsättningar och behov  
Informanterna är positiva till det nya innehållet men oroas samtidigt av hur eleverna ska klara 
av vissa delar av det. Lärarna framhåller under intervjuerna att de ser på det nya innehållet i 
relation till hur eleverna kommer ta emot det och hur det kan anpassas efter deras 
förutsättningar och behov. Det nya innehållet kan bli problematiskt för eleverna på olika sätt, 
men problematiken beror mycket på vilken typ av elever som undervisas. Flera informanter 
arbetar på mångkulturella skolor vilket gör att det både kan bli problematik kring språket, 
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men även kulturella krockar kring olika livsmedel och dess förvaring. Det är även flera lärare 
som lyfter att den teoretiska delen av undervisningen är påfrestande eftersom det finns en 
förväntan från elevernas sida om att arbeta praktiskt på lektionerna. Under intervjuerna är det 
tydligt att kunskapsområdet Privatekonomi och konsumtion anses viktigt. Lärarna anser att det 
är kunskaper som många elever verkligen behöver, men lyfts speciellt bland lärarna som 
undervisar elever i mer utsatta områden. De menar att kunskapsområdet innebär en mer 
teoretisk inriktning än övriga kunskapsområden vilket gör att teori på så sätt kan behöva öka i 
och med den reviderade kursplanen. Mer teori kan dock minska elevernas motivation för 
ämnet och mycket ansträngning krävs från lärarens sida för att upprätthålla motivationen när 
det är teorilektioner. Motivationen för teori anses också vara extra låg på skolor där eleverna 
kommer från mer utsatta områden, där även språket kan vara ett hinder vid olika begrepp som 
ska behandlas.  
 
“…där får väl vi säga att med det underlag av elever vi har, så måste vi på något sätt […] om 
de ska få inspiration måste de få jobba praktiskt, mer än man kanske ska göra i nian och då på 
bekostnad av att vi har inte riktigt den här utbildningen i ekonomin…” (Informant 3) 
 
Flera informanter anser att kunskapsområdet Privatekonomi och konsumtion ibland får ge 
plats åt mer praktiskt arbete i HKK eftersom det är viktigt för informanterna att hålla 
motivationen uppe hos eleverna. Anledningen är att eleverna tycker området är tråkigt. 
Lärarna är medvetna om att det är ett problem men informant 3 ser den nya kursplanen som 
en “spark i baken” till att utveckla kunskapsområdet mer. Informant 2 lyfter att trots att 
eleverna tycker kunskapsområdet är tråkigt så har eleverna vid utvärderingen i slutet på nian 
sagt att de snarare tycker att det varit för lite kring Privatekonomi och konsumtion. 
Anledningen är en mognad bland eleverna och att de börjar inse att de snart själva kommer 
behöva ansvara för sin egen ekonomi.  
 
Lärarna funderar även hur de kan arbeta med det nya innehållet i kunskapsområdet Mat och 
matlagning utifrån eleverna. Informant 5 diskuterar kring den nya innehållspunkten om 
upplevelser kring smak, doft, konsistens och textur. Det anses finnas en problematik kring den 
eftersom många elever inte vill smaka på maten alls. Funderingarna handlar främst om hur det 
praktiskt ska kunna genomföras eftersom det inte går att tvinga elever att äta. Informant 2 
lyfter istället en annan problematik som kan uppstå kring samma innehållspunkt vilket mer 
har med elevernas förutsättningar att göra.  
 
“…jag som jobbar i ett område med elever som inte har svenska som förstaspråk oftast, inser 
ju att de har ju inte språket för det här […] Och bara det här att diskutera, vad är beskt? Hur 
kan vi förklara beskt?” (Informant 2) 
 
Flera informanter menar att begreppen kring matens sensoriska egenskaper är komplicerade 
för eleverna, speciellt om man inte har svenska som förstaspråk. Även om de tycker att det är 
ett spännande innehåll, ifrågasätts varför det ska vara obligatoriskt eftersom det kommer att 
vara svårt att få med i undervisningen för många lärare av ovan nämnd anledning. Det visar 
sig också uppstå kulturella krockar i undervisningen vad gäller livsmedelssäkerhet. Många 
elever som informanterna undervisar kommer från andra kulturer där man gör på ett 
annorlunda sätt. Detta i sin tur kan leda till en misstro på vad läraren säger i klassrummet och 
lärarna kan ibland känna sig ifrågasatta av eleverna. Dock belyser flera av lärarna att trots 
kulturella skillnader i mathantering och råvaror, lär sig både lärare och elever av varandra. 
Den stora frågan är egentligen hur kunskapen om livsmedelssäkerhet ska förmedlas för att 
eleverna ska förstå.  
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“ska man visa exempel på vad som händer, så här blev det om vi lät det här ligga här ett par 
dagar eller? Alltså att man hittar någon motivation så att de kan se […] hur man ska jobba 
med det för att de förstår att det här är av så stor vikt. För jag tycker redan nu att vi försöker 
men det är väldigt svårt att få dem till hundra procent motiverade att göra det där vi vill att de 
ska göra.” (Informant 3) 
 
Resurser som behövs vid implementeringen i klassrummet 
Några av lärarna efterlyser resurser för att implementeringen ska gå smidigt i undervisningen. 
Det efterfrågas både bättre och fler läromedel anpassat efter det nya innehållet och mer 
kompetensutveckling för att underlätta undervisningssituationen. För att komma runt 
elevernas brist på motivation eftersöks pedagogiska läromedel som kan motivera eleverna till 
att ta till sig det nya innehållet vilket inte alltid är lätt att hitta. Flera lärare lyfter att de har 
stöd av läroböcker som erbjuds på marknaden men enbart en bok anses inte räcka eftersom de 
inte täcker in alla områden var för sig. Samtidigt finns det en önskan och ett behov av att få 
tillgång till ytterligare lektionsmaterial som behandlar det nya innehållet i kursplanen för att 
undervisningen ska bli så bra som möjligt. Anledningen är att det ibland kan vara svårt att 
veta hur man ska lägga upp undervisningen rent pedagogiskt, framför allt kring de teoretiska 
delarna av innehållet. Informanterna anser det också nödvändigt att lektionsmaterial ska vara 
inspirerande och motiverande för eleverna för att det ska fungera i undervisningen.  
 
“Om man säger så här, det blir man ibland mer styrd av, vad det finns för material att jobba 
med, faktiskt.” (Informant 2) 
 
Att ta fram eget lektionsmaterial anses både vara tidskrävande och det är ibland svårt att hitta 
bra innehåll. Flera lärare lyfter att de hade önskat att få ta del av kurser där det diskuteras och 
erbjuds bra pedagogiska läromedel kring det nya innehållet. Informant 3 och 4 som har jobbat 
relativt länge ser att det finns ett behov av kompetensutveckling, framför allt om 
Privatekonomi och konsumtion där det finns en osäkerhet. En informant önskar också 
kompetensutveckling kring livsmedelssäkerhet. Flera av lärarna anser att de skulle få gå 
kurser om de kom med önskemålet till skolledningen. Alla är dock inte överens om den 
saken.  
 
“…vi hade ju faktiskt en kurs vi ville gå som vi inte fick gå. Det är två år sen tror jag, […] vi 
ansökte och vi fick inte svar på det ens förrän kursen hade till och med stuckit iväg. […] vi 
fick inte svar på det över huvud taget. De släppte inte iväg oss.” (Informant 4) 
 
Anledningen till att de vill gå kurser är för att inte lära ut fel information till eleverna men 
även för att de anser att de skulle behöva ha tips på att hitta inspirerande arbetssätt kring 
områdena. Informant 2 säger istället att kompetensutveckling inte behövs eftersom hen är 
medlem i ett nätverk för HKK lärare som har träffar där de utbyter erfarenheter med varandra. 
Några av lärarna, som nyligen tagit sin examen, anser inte heller att det finns ett behov av 
kompetensutveckling inför den reviderade kursplanen utan känner sig trygga i att de vet hur 
de ska lägga upp undervisningen kring det nya innehållet. Informant 5 säger dock att den 
kompetensutveckling som erbjuds i form av filmer från skolverket inte varit givande och 
relevant vilket är anledningen till att det inte upplevs finnas ett behov av det. Ingen av 
informanterna har dock blivit erbjudna någon kurs och säger att om det skulle behövas ligger 
ansvaret på dem själva att hitta dem.  
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Implementering - förutsättningar i skolan 
Informanterna beskriver vilka förutsättningar implementering av den nya kursplanen har i 
skolan. Detta tema utgår från ett bredare perspektiv om att vara lärare i ett större sammanhang 
där kollegor, arbetssätt och skolledning påverkar implementeringens förutsättningar. Allt 
detta är sett ur ett HKK perspektiv, eftersom ämnets storlek, status och antalet kollegor 
påverkar hur implementeringen går i just HKK.  
 
Kollegiala samarbeten 
Att ha ämneskollegor att diskutera och utbyta idéer med anses mycket värdefullt av lärarna, 
speciellt när en ny kursplan ska börja gälla. Alla utom informant 2 har en eller flera 
ämneskollegor vilket beror på att skolorna de arbetar på är relativt stora. Flera medverkande 
uppger en önskan om ett större samarbete skolor emellan där planeringar och idéer kan 
utbytas och diskuteras. Trots detta finns inget sådant samarbete på de skolorna som 
informanterna arbetar på och det är inget som skolorna ordnar utan då får lärarna ta tag i det 
själva. Informant 1 har en ämneskollega i HKK, men fler ämneskollegor i ett annat ämne som 
hen undervisar i vilket påverka förutsättningarna för implementeringen.  
 
“…vi är ju fem lärare där, så där kan man ju ha helt andra diskussioner än om man sitter två. 
Så där kan man ju vrida och vända på det, tror jag, mycket mer och så här hur tänker du, hur 
tänker vi och liksom så där.” (Informant 1)  
 
Informant 1 beskriver det som att det bara är positivt att vara fler kollegor, men att det då 
krävs mer tid eftersom alla ska ha möjlighet att säga sitt. Informant 2 är dock ensam HKK 
lärare på skolan vilket både ses som en fördel och nackdel. Nackdelen är just det att inte ha 
någon att diskutera eller utbyta lektionsidéer med men läraren lyfter att det antagligen hade 
varit jobbigare om förändringarna i den reviderade kursplanen varit större. Fördelen anses 
vara att få bestämma upplägget på undervisningen själv, utan att någon annan lägger sig i.  
 
Ämnets ställning i skolan  
Vid analysen framkommer det att implementeringens förutsättningar tycks påverkas av hur 
ämnet HKK ses på skolorna som lärarna arbetar på. Det faktum att HKK är skolans minsta 
ämne verkar också ha betydelse enligt informanternas utsagor. Hur ämnet värderas i skolan 
och den status det har beror enligt informanterna mycket på vilken skolledning som arbetar på 
skolan. Informant 2 berättar att en tidigare skolledare inte ansett det nödvändigt att vara 
utbildad för att undervisa i HKK vilket gav en känsla av att vara mindre värd. Informant 3 
beskriver att det finns en ämnesdiskriminering vilket delvis beror på att ämnet i första hand är 
ett kvinnodominerande ämne. Dock lyfts att ämnesdiskrimineringen inte bara gäller HKK 
utan alla praktisk-estetiska ämnen.  
 
“…du behöver ju bara titta på löneutvecklingen, så kan du se det. Du kan också titta på vilka 
som tilldelas förstelärarskap. Vi har varit superduktiga på betyg och bedömning, vi har varit 
föregångare kan man säga för många på skolan när det gäller det men vi får inga 
försteläraruppdrag. Så det finns en viss diskriminering, ja […] det har ju alltid varit så att det 
har varit mindre värt ämne.” (Informant 3) 
 
Informant 4 upplever att andra mer teoretiska ämnen har fått större möjligheter till 
kompetensutveckling än vad lärarna i HKK har fått. HKK är också skolans minsta ämne 
vilket gör att lärarna upplever att ämnet aldrig diskuteras vid gemensamma diskussioner i 
kollegiet. Informant 3 säger att man blir lite utanför, lärarna “där borta”. Detta märks tydligt 
nu när den reviderade läroplanen snart börjar gälla då gemensamma diskussioner förekommit 
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på flera skolor. Flera anser dock att det är helt rimligt eftersom ämnen som har mycket fler 
timmar med all rätt ska ta mer plats. De antyder dock en frustration över att aldrig få komma 
till tals när gemensamma diskussioner har förekommit kring de nya kursplanerna. Flera 
informanter lyfter även att skolledningen inte har engagerat sig i förändringarna som finns i 
HKK.  
 
“…jag skulle vilja säga att skolan inte har prioriterat hemkunskapen så jättemycket faktiskt. 
Men jag hoppas på en förändring, för att det är ett viktigt ämne.” (Informant 5) 
 
Samtidigt tar informant 1 upp att det inte går att begära att skolledning kan alla kursplaner 
utantill och att HKK är skolans minsta ämne får självklart konsekvenser som att de får minst 
tid och minst uppmärksamhet.  
 
Skolans satsningar 
Vid intervjuerna framkommer det att lärarna inte är så insatta i den reviderade kursplanen än, 
vilket beror på att inte har påbörjat implementeringen på skolan. Flera informanter berättar att 
de kommer arbeta med implementeringen under junidagarna när eleverna slutat skolan. Det är 
även några som kommer få tid under ämneslagsmöten som sker varje eller varannan vecka 
fram till sommarlovet. Lärarna vet inte men tror att det även kommer att finnas tid till 
förberedelse i augustidagarna innan eleverna börjar skolan igen. Det finns en positiv 
inställning till att implementeringen kommer att gå bra och att skolorna kommer vara 
förberedda i augusti. Samtidigt säger lärarna att de inte kan bedöma om tiden kommer att 
räcka eftersom de i princip inte har börjat än. Informant 1 resonerar kring det faktum att 
skolan har lagt implementeringen i juni.  
 
“…så då ska man sitta med det och det är så här, är det för sent att sitta med det då? Borde 
man sitta med det nu egentligen så att man kan processa lite och börja förbereda sig? Och en 
del tycker ju att, nä men gud de dagarna då är jag redan på sommarlov i huvudet så då orkar 
jag inte ta in sånt. Och i augustidagarna då känns det, då är vi ju igång då måste det sitta. Så 
det finns ju såklart i kollegiet stora variationer i åsikter när det är lämpligt.” (Informant 1) 
 
Några informanter vill ha mer tid till implementeringen men att de får nöja sig med den tiden 
skolan har satt upp. Andra berättar att de skulle få mer tid av skolan om de kände att det 
behövdes. Under intervjuerna diskuteras även när nya planeringar kommer att göras.  
Enligt lärarna vet de inte det ännu och tiden som getts av skolan kommer inte att räcka till det. 
Informant 1 säger att det kommer behöva användas förtroendetid och ordinarie planeringstid 
för detta och att det kommer att innebära en större arbetsbörda. Ingen av lärarna tror att de 
kommer få någon extra tid för planeringarna under kommande år. Några av informanterna 
säger att de därför kommer att justera efter hand, medan några vill att allt ska vara klart i 
augusti när eleverna kommer tillbaka. När det ska ske vet de dock inte, men förhoppningen är 
att tiden räcker till under dagarna i juni och augusti när lärarna är själva på skolan.  
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Diskussion 
Resultatet visar att det finns olika förutsättningar för implementeringen av den nya 
kursplanen, både gällande undervisningen i klassrummet och i skolan sett ur ett bredare 
perspektiv. Lärarna är positiva till den reviderade kursplanen men resonemanget kring den 
handlar mycket om hur undervisningen ska utformas för att möta elevernas förutsättningar 
och behov. Dessutom anses kompetensutveckling och läromedel behövas för att underlätta 
undervisningen kring det nya innehållet. Förutsättningarna i skolan handlar istället om vilka 
möjligheter som ges till implementeringen i skolan lärarna arbetar på. Förutsättningarna för 
en smidig implementering påverkas då av kollegiala samarbeten och diskussioner, ämnet 
HKKs status och storlek samt vad skolan rent praktiskt möjliggör i form av avsatt tid.  
 
Lärarna har en allmänt positiv inställning till den reviderade kursplanen vilket har visat sig 
möjliggöra en välfungerande implementering (Finger & Houguet, 2009; Probart m.fl., 1997). 
Skillnaderna mot nuvarande kursplan upplevs dock inte så stora vilket kan ses som något 
positivt i tidigare studier, eftersom implementeringen har visat sig gå fortare då (Suyanto, 
2017) och mindre förändringar ger en mer framgångsrik implementering (Vinnervik, 2020). 
Däremot lyfts det att den reviderade kursplanen upplevs mer avskalad än tidigare vilket kan 
innebära mer makt till lärarna att bestämma vilket innehåll som ska behandlas i 
undervisningen. Detta ses som något positivt då en alltför detaljerad styrning ifrån 
kursplanstexterna har visat sig leda till en oflexibel undervisning (Webb m.fl., 2004). 
Informanterna antyder dock en besvikelse över att kursplanens innehåll egentligen inte har 
minskat i mängd eftersom det anses alltför omfattande i förhållande till de 118 timmar som 
ämnet utgör. Skolinspektionens rapport (2019) tar även upp liknande problematik med att 
lärare i HKK inte tycker att tiden räcker till vilket får konsekvenser i att de prioriterar bort 
innehåll. Resultatet visar att trots att lärarna i denna studie är positiva till att mer fokus har 
lagts på Privatekonomi och konsumtion vilket förmodligen kommer innebära mer teori är det 
detta innehåll som framför allt får ge plats åt mer praktisk undervisning. Detta trots att lärarna 
anser att området är något som eleverna verkligen behöver. Anledningen till att mer tyngd har 
lagts på Privatekonomi och konsumtion i Lgr 22 än tidigare torde kunna förklaras genom 
Skolinspektionens rapport från 2019. Rapporten framhåller att den största delen av 
undervisningen ägnas åt kunskapsområdet Mat, måltider och hälsa vilket gör att annat 
innehåll prioriteras bort vilket även resultatet från studien visar. Detta leder till att eleverna 
har stora brister i kunskaper rörande flera delar av det centrala innehållet i HKK. Lange 
(2017) nämner i sin doktorsavhandling att behovet av kunskaper om privatekonomi och 
konsumenträtt är stort i det komplexa konsumtionssamhälle vi lever i. Statens offentliga 
utredning (SOU 2013:78) beskriver även att ungas kunskaper om privatekonomi undermålig. 
Detta trots lagändringar för att motverka unga från att ingå avtal och därigenom riskera att 
skuldsätta sig. Anledningen till att informanterna bortprioriterar det mer teoretiska innehållet 
som rör ekonomi är dels att eleverna förväntar sig att arbeta praktiskt på lektionerna och att de 
inte har motivationen för teori. Detta gör det mer komplicerat att undervisa i det eftersom det 
kräver stor ansträngning från läraren, vilket även Skolinspektionens rapport (2019) visar.  
 
Inställning som lärarna har kring det nya innehållet i Lgr 22 baserar sig mycket på hur de tror 
att eleverna kommer ta emot det. En studie av Webb m.fl. (2004) hävdar på liknande vis att 
lärarnas inställning till en ny kursplan kan skifta beroende på hur den tas emot av eleverna 
och att omsorgen för barnen och deras lärande är centralt för lärarna. Begränsande faktorer 
som funnits vid implementeringen av det nya innehållet i klassrummet tror lärarna främst 
kommer handla om eleverna och deras brist på intresse och motivation, språkliga faktorer och 
kulturella skillnader. Lärarna antyder därigenom att det nya innehållet inte kommer att passa 
för en stor del av eleverna, trots att utbildningen i svenska skolan är till för alla elever med 
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skiftande förutsättningar och behov (SFS, 2010:800). Eftersom tiden som läggs på varje 
kunskapsområde i det centrala innehållet är upp till läraren att bestämma (Skolverket, 2020) 
kan elevernas begränsningar resultera i att lärare även av denna anledning bortprioriterar 
innehåll vilket kan leda till att undervisningen blir ojämlik. Detta kan även göra att eleverna 
har svårt att nå målen med undervisningen. Det har även visats att undervisningen kan vara 
olika beroende på vad läraren väljer att fokusera på trots att målen i kursplanen är lika i hela 
Sverige (Lidar, Karlberg, Almqvist, Östman, & Lundqvist, 2017). Detta strider dock mot 
skollagen (SFS, 2010:800) som säger att utbildningen ska vara likvärdig för alla elever i hela 
landet.  
 
Resultatet visar att flera informanter efterlyser pedagogiska läromedel som är anpassat efter 
det nya innehållet i kursplanen. Detta lyfts även av Finger & Houguet (2009) och Vinnervik 
(2020) där lärare har en önskan och ett behov av färdiga läromedel som fungerar. Framför allt 
vill informanterna ha inspirerande och motiverande material som berör områden kring 
ekonomi, men även livsmedelssäkerhet nämns. Skolinspektionens rapport (2019) framhåller 
att det finns brister i undervisningen kring livsmedelssäkerhet. Lange (2017) lyfter 
problematiken kring livsmedelssäkerhet i sin doktorsavhandling som på samma vis hävdar att 
stora brister finns kring elevers kunskaper om ämnet. Detta kan i sin tur innebära stora 
konsekvenser med livsmedelsrelaterade sjukdomar som följd. Några av lärarna vill gärna gå 
kurser för att både få faktakunskaper kring området ekonomi och livsmedelssäkerhet, men 
också för att få inspiration till lektionsidéer eftersom det är svårt att hitta bra material. Flera 
studier visar att kompetensutveckling är viktigt för lärarna eftersom de då blir stärkta i sin 
profession (Webb m.fl., 2004).  Samtidigt upplever många att det finns en brist i både mängd 
och stöd för det (Ivanuš Grmek, 2010; Vinnervik, 2020; Webb m.fl., 2004). Informanterna har 
delade uppfattningar kring om de har stöd eller inte för kompetensutveckling. Detta kan bero 
på att vad som erbjuds kan skilja sig åt mellan olika skolor beroende på vad rektorn prioriterar 
eftersom skolledningen har viss frihet att styra över skolans resurser (Vinnervik, 2020). Även 
om alla lärare jobbar inom samma kommun verkar det inte innebära lika förutsättningar till 
professionell utveckling. Detta har även Vinnervik (2020) sett i sin studie kring 
implementeringen av en ny kursplan i teknik och matematik. En lärare säger även att hen 
avstår från kompetensutbildning eftersom det som erbjudits inte har varit relevant. På 
liknande sätt har studien av Finger & Houguet (2009) visat att den kompetensutveckling som 
erbjuds inte anses anpassad efter lärarnas behov. Detta kan framstå som märkligt då grunden i 
skolan är att eleverna ska lära sig saker och det är lärarna som ansvarar över vilken utbildning 
eleverna får.  
 
Informanterna i denna studie vill gärna samarbeta med andra HKK lärare under 
implementeringen och ju fler man är desto bättre anses diskussionerna bli. Samarbete är ofta 
något som lärare önskar mer av (Finger & Houguet, 2009) men det kan samtidigt vara en 
bristvara på skolorna (Vinnervik, 2020). Att vara flera ämneskollegor är också ovanligt i 
HKK eftersom det är skolans minsta ämne. Detta anser lärare som ett problem i HKK enligt 
Skolinspektionens rapport (2019) eftersom det försvårar givande diskussioner och ett utbyte 
av idéer till lektioner lärare emellan vilket är extra viktigt när en ny kursplan börjar gälla. 
Flera av informanterna lyfter att det hade varit önskvärt med ett samarbete mellan skolor i 
närområdet av just den anledningen att många HKK lärare är själva eller bara har en 
ämneskollega på skolan. Skolverket (u.å.c) skriver på sin hemsida angående 
implementeringen att väl sammansatta samtalsgrupper är en viktig del av implementeringen 
och att om ämneskollegor saknas kan det vara nödvändigt att sammanföra ämneslärare från 
olika skolor eller nätverk för diskussion. Detta är dock inget som skolorna har ordnat med där 
informanterna arbetar. Flera lärare lyfter också att det finns en ämnesdiskriminering, inte bara 
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mot HKK utan som gäller alla praktisk-estetiska ämnen. Ämnesdiskrimineringen syns både på 
löneutvecklingen, vilka som tilldelas förstelärarskap men även kollegiala samarbeten och 
gemensamma diskussioner i kollegiet som har förts inför den nya läroplanen. HKK har visat 
sig ha låg status i skolan, trots att innehållet i undervisningen globalt sett anses högt prioriterat 
med bland annat hållbar utveckling (Gisslevik, 2018). Detta är förvånade då skolan 
värdegrund står för allas lika värde (Skolverket, 2019) men detta tycks inte gälla personal 
utan bara elever. Studien av Halbert & MacPhail (2010) som berör ämnet idrott och hälsa, ett 
annat praktisk-estetiskt ämne har sett liknande tendenser. Deras studie framhåller att ämnets 
ställning och status i skolan påverkar hur mycket tid man får för förberedelse vid 
implementeringen av en ny kursplan.  
 
Vid intervjuerna är det tydligt att informanterna inte är insatta i den reviderade kursplanen 
eftersom skolorna de arbetar på inte har påbörjat implementeringen än. Detta trots att det bara 
var två månader till införandet den 1 juli 2022 från när intervjuerna hölls. Att skolorna ännu 
inte är igång med implementeringen gör att de inte vet om tiden kommer att räcka. Lärarna är 
de som bär huvudansvaret för att implementera kursplanerna (Skolverket, u.å.c) men 
samtidigt måste tid ges för att detta ska kunna ske. Schemalagd planeringstid anses viktigt 
(Probart m.fl., 1997) och tydliga strategier kring implementeringen har visat sig saknas på 
många skolor (Vinnervik, 2020). Även om informanterna får tid för implementeringen, 
kommer den uppsatta tiden inte räcka för att göra nya planeringar om det skulle behövas 
enligt informanterna själva. Detta resulterar i att lärarna förmodligen kommer uppleva en 
större arbetsbörda vilket även lyfts under några av intervjuerna. I studien av Finger & 
Houguet (2009) sågs tid vara en begränsande faktor vid utformningen av undervisningen vid 
en ny kursplan och Vinnervik (2020) lyfter att det tar tid att både hitta och utvärdera 
kvaliteten på nytt innehåll som behöver skapas. Vinnervik (2020) finner även att en ny 
kursplan kan innebära en större arbetsbelastning för lärarna och enligt Skolverkets (u.å.c) 
hemsida behövs extra tid under hela första året efter införandet av en ny kursplan. Enligt 
informanterna är extra tid för planering utöver inläsning inget som erbjuds på skolorna de 
arbetar på. Informanternas berättelser och upplevelser överensstämmer till stor del med vad 
tidigare forskning har visat kring området. Detta tycks vara generell problematik som uppstår 
i skolan när en ny kursplan ska implementeras. 
 
Den reviderade kursplanen i Lgr 22 berättar vilket innehåll som ska förmedlas didaktiskt. 
Detta beskriver didaktikens vad vilket samtliga informanter är positiva till. Didaktikens varför 
gällande den reviderade kursplanen är inte heller något som ifrågasätts utan lärarna ser att 
eleverna har ett stort behov av dessa kunskaper, framför allt kring Privatekonomi och 
konsumtion. Den stora frågan som informanterna lyfter under intervjuerna är däremot hur. 
Hur kommer eleverna ta emot det nya innehållet och hur ska det anpassas efter elevernas 
förutsättningar och behov? Hur ska de förmedla detta så att eleverna blir motiverade och tar åt 
sig kunskapen? Lärarna har ett behov av kompetensutveckling och pedagogiska läromedel för 
att få stöd i hur de ska lära ut det nya innehållet till eleverna.  Hur ska de hinna behandla allt 
som står i kursplanen på den ringa tid ämnet utgörs av? Lärarna tycker egentligen inte att det 
är så stor skillnad mellan kursplanerna och det faktum att det kommer en reviderad version 
ses som positivt och spännande. Problematiken rörande innehållet i kursplanen, både gällande 
Lgr 11 och Lgr 22 är istället hur innehållet ska förmedlas för att skapa den bästa möjliga 
undervisningen för eleverna. Mycket av den problematik som lyfts av lärarna kring 
implementeringen av den nya kursplanen torde kunna lösas med ett större samarbete mellan 
skolor. Både ett utbyte av idéer om hur undervisningen kan utformas för att passa olika 
elevers förutsättningar, men även kompensera för de negativa aspekter som finns kring att 
vara lärare i skolans minsta ämne.  
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Metoddiskussion 
Till studien valdes kvalitativa intervjuer vilket möjliggjorde att följdfrågor kunde ställas och 
resulterade i en detaljerad beskrivning av informanternas erfarenheter. Det gav även en 
möjlighet att erhålla olika perspektiv på informanternas upplevelser vilket är grunden i 
kvalitativa metoder (Bryman, 2018). Att använda sig av intervjuer innebär också att 
informanterna oundvikligt påverkas av att intervjuaren är närvarande, den så kallade 
forskareffekten (Bryman, 2018). Om exempelvis enkäter hade använts hade denna eventuella 
påverkan på informanternas beskrivningar kunnat minska men hade istället inneburit en 
mindre detaljerad beskrivning av fenomenet. Det är även viktigt att vara medveten om att 
forskaren är en aktiv deltagare i kvalitativa metoder. Detta innebär det behöver reflekteras 
över hur forskarens roll kan ha färgat studien i form av förförståelse och egna erfarenheter, 
vilket benämns som reflexivitet (Bryman, 2018). Genom att uppsatsförfattaren inte har någon 
erfarenhet av läraryrket sedan tidigare möjliggjorde det en neutral inställning till det 
informanterna berättade. Dock kan materialet ha färgats av att författaren studerat litteratur 
kring implementering innan intervjuerna och på så sätt haft en förförståelse kring problem och 
situationer som kan uppstå vid en implementering av en ny kursplan. Forskarens aktiva roll 
innebär också att vara medveten om att intervjuaren tolkar det informanten säger. Därigenom 
påverkar det resultatet som inte kan ses som en sanning utan är den tolkning som har gjorts 
under analysen av materialet. Vid analysen eftersträvades det dock att lyfta informanternas 
perspektiv i största möjliga mån, utan att styras av personliga intressen.  
 
Det målstyrda urvalet som användes i studien innebar att de rekryterade deltagarna hade 
relevanta erfarenheter i förhållande till syftet vilket är en styrka. Ett bekvämlighetsurval 
användes också genom att uppgifter till informanterna erhölls genom personliga kontakter. 
Anledningen var att det ansågs nödvändigt för att få kontakt med lärare inom HKK vilket 
annars troligtvis hade varit svårt. Detta val ansågs även nödvändigt med tanke på 
tidsbegränsningen för uppsatsen. Däremot ansågs det att informanterna som kontaktades 
uppfyllde de urvalskriterier som eftersträvades, med olika lång arbetslivserfarenhet, ålder och 
utbildningsort, se tabell 1. Därigenom möjliggjordes att få en spridning i synen på kursplanen 
och implementeringen, dock utan att påstå att alla möjliga synvinklar erhållits men målet har 
ändå varit att fånga in en bredd i den mån som var möjlig utifrån förutsättningarna. Det går 
inte heller att påstå att en teoretisk mättnad uppstått. Teoretisk mättnad innebär att alla tänkta 
synvinklar och perspektiv har täckts in och att fler intervjuer inte anses bidra med något nytt 
innehåll (Bryman, 2018). En möjlighet finns att endast en viss typ av lärare rekommenderades 
att kontaktas. Detta kan ses som en svaghet då lärarna som intervjuats är ambitiösa och 
engagerade i sitt arbete vilket på så vis kan ha påverkat resultatet. En av intervjuerna 
inkluderade även två HKK lärare. Det finns en möjlighet att dessa två lärare har påverkat 
varandra vid intervjun vilket på så vis kan ha förändrat resultatet och är således en svaghet. 
Urvalet begränsades även till att enbart innefatta lärare verksamma inom Stockholms 
kommun. Detta för att möjliggöra ett fysiskt möte och få intervjuerna att bli mer djupa. 
Anledningen är också att kontaktuppgifter endast erhölls genom personliga kontakter till 
lärare verksamma inom Stockholms kommun. Bryman (2018) beskriver dock att digitala 
intervjuer ökar möjligheten att intervjua individer med en större geografisk spridning, men 
säger samtidigt att det är en fördel att bekanta sig med den miljö som intervjupersonerna 
verkar i. Det innebär dock att det inte går att påstå att resultaten är typiska för alla skolor i 
hela landet. Att enbart lärare verksamma inom Stockholms kommun intervjuats medför också 
att lärare från förhållandevis stora skolor har medverkat i studien. Om lärare från olika delar 
av landet, verksamma på olika stora skolor inkluderats i studien, hade förmodligen fler 
perspektiv upptäckts.  
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En svaghet med metoden är att uppsatsskrivaren är oerfaren intervjuare vilket kan ha påverkat 
intervjuerna negativt. Därför genomfördes en pilotintervju för att öva och testa intervjuguiden 
vilket medförde en möjlighet att justera frågorna inför de ordinarie intervjuerna vilket är en 
styrka. Den genomförda pilotintervjun bedömdes dock hålla god kvalitet med relevant 
innehåll, vilket gjorde att ett beslut togs att inkludera den i analysen.  
 
För att bedöma kvaliteten i kvalitativa studier används begreppen överförbarhet, tillförlitlighet 
och trovärdighet. Överförbarhet innebär att det som framkommer i studien går att överföras 
till andra kontexter eller situationer (Bryman, 2018). Med tanke på att det som framkommit 
vid analysen till stor del överensstämmer med vad tidigare forskning visat kan det förmodas 
att resultatet har en viss överförbarhet till lärare även utanför HKK, i andra delar av landet 
eller i andra delar av världen. Det har även funnits en strävan efter en tydlig och transparent 
beskrivning av studiens process och metod för att öka tillförlitligheten och pålitligheten 
(Bryman, 2018). För studiens trovärdighet har informanternas berättelser återgetts på ett så 
rättvist och korrekt sätt som möjligt. Under intervjuerna uppmuntrades dessutom 
informanterna att berätta om deras erfarenheter och upplevelser utan ledande frågor men med 
förtydligande frågor om något varit oklart.  
 
Förslag till framtida studier 
Eftersom den nya läroplanen, Lgr 22 börjar gälla den 1 juli 2022 vilket vid tidpunkten för 
uppsatsen uppkomst inte än har skett skulle det vara intressant att följa upp hur 
implementeringen av den nya kursplanen faktiskt gick till. Dessutom har betygskriterierna i 
Lgr 22 blivit mycket mer övergripande och färre till antalet och kommer förmodligen 
innebära stora förändringar i bedömningsarbetet för lärarna. Detta lyfter även lärarna under 
intervjuerna. Eftersom studien inte innefattade en närmare undersökning kring 
betygskriterierna på grund av studiens omfattning är det någonting som hade varit intressant 
att studera vidare.  

Slutsats  
Trots att den reviderade kursplanen i HKK anses vara mer avskalad och ge mer makt till 
lärarna finns det en risk att innehåll kommer att prioriteras bort. Anledningen är tidsbrist men 
även eleverna och deras begränsningar kring det nya innehållet vilket till stor del beror på 
kulturella skillnader, språkliga hinder och brist på motivation för framför allt teori. Lärarna 
har dock en vilja att implementera det nya innehållet men har samtidigt svårt att se hur det 
didaktiskt ska förmedlas så att undervisningen blir så bra som möjligt för eleverna. Om ett 
större samarbete hade funnits mellan HKK lärare på olika skolor hade begränsande faktorer 
kring implementeringen av en ny kursplan i HKK kunnat förebyggas genom att lärare hade 
fått större möjlighet att diskutera och utbyta lektionsidéer om hur undervisningen kan 
utformas kring det nya innehållet i kursplanen.  
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