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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur kommuner, med en blandning av storstad 

och landsbygd, har tolkat och arbetat med implementeringen av den nya läroplanen Lgr 11. 

På uppdrag av regeringen, fick Skolverket utforma en strategi för att implementera nya Lgr11 

genom att organisera och strukturera upp implementeringsinsatser med att förtydliga 

läroplaner, kursplaner, kunskapskraven, ny betygsskala och skollagen för alla skolformer i 

Sverige. 

Implementeringsansvaret ligger på huvudmannen (kommunen) men det yttersta ansvaret för 

att genomföra implementeringen har rektorerna på varje enskild skola och som stöd har dem 

sina nyckelpersoner. 

Lite mer än hälften av kommunerna i ett svenskt län ställde upp på intervju. Studiens resultat 

visar att samtliga kommuner som deltog, har implementerat enligt Skolverkets 

implementeringsplan och att de alla stötte på problem med nyckelpersonernas uppdrag men 

alla anser att implementeringen har varit lyckad. 

 

 

Nyckelord: Implementering, Lgr11, skolutveckling, formuleringsarena, realiseringsarena. 
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1. Inledning      

Mitt intresse för hur skolan styrs och kontrolleras har växt ju längre in i lärarutbildningen jag 

kommit. Tillslut insåg jag att jag ville gräva mer inom detta intresse, på så sätt skaffa mig en 

större förståelse inför reformer och hur dessa implementeras i skolan. Genom att förstå hur 

skolan styrs, kontrolleras, vem som kontrollerar och vem som styr, fördjupas också 

förståelsen för skolutveckling. Just den förståelsen anser jag vara viktig, för att kunna ge 

eleverna det bästa förutsättningar både med kvalitativ undervisning men också för att bidra till 

en väl fungerande skola.  

 

”Att förstå implementering är att förstå de processer och beteenden som leder till att en idé 

förverkligas” (Olsson, Sundell, 2008, s.30). 

 

Implementering och process är fina ord att svänga sig med men vad innebär det egentligen för 

vår skola och skolan i framtiden. Är det ett väloljat maskineri eller är det en process fylld med 

massa problematik? 

Vilka processer och beteenden är det som behövs för att kunna få till en bra implementering 

inom skolan? Det är inte endast de verksamma i skolan som ser till att inträdet av en ny 

läroplan kommer till, det är först beslutsförfattarna som arbetat fram idéer och metoder, när 

processen har gått igenom olika led är det på slutet, vid sista anhalt, som lärarna kommer in 

och ska förverkliga det som beslutsförfattaren har bestämt. Ett så kallat top-down perspektiv. 

Medan det även kan ses från bottom-up perspektiv, där det är verkställarna/aktörerna som 

initierar förändring och det stiger upp till beslutsförfattarna. Oavsett perspektiv är det många 

led att snirkla sig igenom, betänk bara när vi berättar sagor och historier från mun till mun hur 

ändrat original historien och sagan blir i sista led. Detsamma blir med en implementering av 

läroplan, det är åtminstone vad min egen övertygelse säger. Många led och många tolkningar 

som processen ska ta sig igenom. Dessutom mångas attityder till en implementering, en 

förändring i deras vardag – är det något gott eller ont? 

Enligt Sannerstedt (2001, s. V - förord) är problemet med implementeringen och dess resultat, 

att när processen analyseras och utvärderas av beslutsförfattarna, är det oftast misslyckanden 

man har undersökt. Att implementera är inte en enstaka handling därför tycker jag att det 

skulle vara intressant att uppsöka ett flertal kommuner i ett län för att se hela deras 
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implementeringsprocess inom kommunala skolan och hur deras arbete fortgår. Hur en och 

samma reform eller politiska intentioner förstås och genomförs olika i olika kontexter.  

1.1 Bakgrund 

1990-talet innebar en stor förändring för skolan som organisation. Den decentraliserades 

1991, med innebörd att kommunen fick ett ökat ansvar för skolan. Myndigheten 

Skolöverstyrelsen upplöstes, då den fick stå som syndabock för de problem som den 

dåvarande centralstyrda skolan tampades med. Personal från den nerlagda styrelsen kunde 

inte räkna med att få anställning på den nya myndigheten, Skolverket, eftersom den 

myndigheten skulle hållas ren och ej ”smittas ned” av den gamla myndighetens problem. 

Vilket innebar att erfarenheter och kunskaper gick förlorade i den processen (Jarl, Kjellgren & 

Quennerstedt, 2008, s. 36).  

1994 kom det en ny läroplan, Lpo94, reformen innebar att vi gick från en regelstyrd skola mot 

en målstyrd skola. Lpo94 kom att genomgå flera revideringar, men dessa revideringar ledde 

inte till den genomslagskraft som Lp94 var tänkt att inneha, för styrdokumentet lämnade 

mycket spelrum för egen tolkning. Med den nya reformen Lgr11, med ytterligare ett nytt 

betygssystem, finns det fortfarande tolkningsbara punkter i styrdokumentet, men med 

tydligare riktlinjer och kommentarsmaterial till varje ämne. I och med detta betygssystem 

införlivades ett ändrat förhållningssätt gentemot läroplanen med utgångspunkt i hur en lärare 

ska bedriva sin undervisning. Denna förändring i tankesätt och hur man arbetar tar sitt språng 

ifrån historiska modeller inom skolutveckling som i sin tur leder till reformer och hur dessa 

implementeras in i verksamheten.  

I detta kapitel ligger fokus på att ge en bakgrund till skolutveckling, implementering och 

implementeringsprocess.  

 

1.1.1 Skolutveckling 

”En skolutveckling har bäring på skolans verksamhet och vardagsarbete i alla dess delar, och 

syftar över tid till att ge åtminstone någon form av återverkning på skolans vardag i sin 

helhet” (Berg & Scherp, 2003, s.20).  
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Skolutveckling är ett ständigt pågående arbete, med en start men med inget slut. Att ständigt 

sträva efter att förbättra sin verksamhet går hand i hand med själva essensen i skolutveckling. 

Skolan är i ständig rörelse, att anpassa sitt innehåll till aktörerna inom skolan ändras utefter 

hur samhället ser ut och vad som efterfrågas i det samtida och förväntade framtida samhället.  

Oavsett vem det är som styr en förändring av skolan och dess utveckling, d.v.s. rektor, lärare, 

kommunen eller staten, ställs alla inför samma fråga. Hur genomförs förändringar bäst i 

skolan? (Dalin, 1994, s. 217). En följdfråga på detta är: Vad är möjligt att genomföra? 

Skolutveckling som begrepp handlar om en önskvärd förändring av skolan. Strävan är att gå 

från något sämre till något bättre, en framstegstanke där det handlar om progression 

(Carlgren, Hörnqvist, 1999, s. 7).  

Myndighet för skolutveckling (2008, s.8) menar att skolutveckling handlar om de nationella 

insatserna och det lokala arbetet och insatserna på den enskilda skolan, vad för slags 

utveckling och förändring som kan införas för att öka utrymmet för att fler elever ska nå de 

nationella målen.  

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2008, s. 8) leder dessa identifierade faktorer till ett 

framgångsrikt utvecklingsarbete inom det lokala kvalitetsarbetet: 

 

● tydligt fokus på mål och resultat 

● delaktighet och inflytande 

● långsiktighet och uthållighet  

 

Saknas någon av dessa egenskaper blir utvecklingsarbetet haltande och förutsättningarna för 

att förbättra skolan minskar. Ständiga uppdateringar och ökad medvetenhet om nya 

forskningsrön för att få in detta i sin verksamhet. Att sprida vidare sina kunskaper för att på så 

sätt ge olika synsätt till andra, på hur en verksamhet kan bedrivas framgångsrikt.  

Att reformer initieras inom skolan som organisation, görs utifrån perspektivet att 

organisationen behöver utvecklas och förbättras. Hur dessa implementeras in i verksamheten 

är det avgörande för om en reform har någon positiv verkan i slutändan och för den fortsatta 

skolutvecklingen. Det är inte nog att veta vad man vill ha i en förändringsprocess av 

organisationen utan vi måste även fokusera på hur vi når målet (Dalin, 1995, s. v - förord).  
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När staten beslutade på 90-talet att decentralisering av skolan var vägen att gå, gick vi från en 

direkt styrd och regelstyrd skola till en mål -och resultatstyrd skola. Vid samma tid 

introducerades Lpo94, med ett nytt betygssystem. När omfattande ändringar som dessa görs 

brukar man tala om ett systemskifte (Jarl, Kjellgren & Qunnerstedt, 2008, s. 24). I den 

decentraliserade skolan är det indirekt styrning som genomsyrar verksamheten, där beslut och 

verkställning ligger i rektorernas händer men kommunen som huvudmannen och arbetsgivare 

gav indikationerna mot de övergripande målen.  

1.1.2 Implementering 

Olsson & Sundell (2008) menar att det är en vanlig föreställning att implementeringar i 

offentlig verksamhet går snabbt. Men enligt forskning om implementeringsprocessen och dess 

komponeneter visar det sig att det snarare är tvärtom. Det tar i grova drag mellan två till fyra 

år innan den nya metoden har integrerats in i en verksamhet, och tiden kan variera beroende 

på vilken metod som ska implementeras (Olsson, Sundell, 2008, s. 31). 

Olsson & Sundell (2008, s. 30) hänvisar till forskaren Dean L. Fixsen, som har delat upp 

implementeringsprocessen i sex kronologiska steg. Steg 1-4 brukar generellt ta mellan två till 

fyra år att genomföra och de ska inte ses som en linjär process utan de intergrears med 

varandra och kan löpa pararellt. Det sista två stegen är en pågående process. 

 

1  Undersöka behov av och förutsättningar för förändring (Exploration). 

2  Förankra behovet av förändring (Installation). 

3  Välja metod och planera genomförandet (Initial Implementation). 

4  Utbilda i den nya metoden (Full Implementation). 

5  Stödja när metoden börjar användas (Innovation). 

6  Varaktigt vidmakthållande av den nya metoden (Sustainability).   

 

Sett till Skolverkets implementeringsplan (bilaga 1) stämmer det som står ovan, att det tar två 

till fyra år för att integreras in i verksamheten, men skolan och kommunens arbete är inte 

klart, då det är nu som deras arbete med att integrera Lgr11 har kommit igång på allvar.  

Att se till helheten, ger ett holistiskt sätt att förstå en implementering, menar Blossing (Berg & 

Scherp, 2003, s. 110). Det planeras, man utför det som ska planeras och planeringen för det 
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fortsätta arbetet fortskrider under processen samtidigt som man relaterar tillbaka till helheten 

under hela arbetets gång. Enligt Blossing (Berg & Scherp, 2003, s. 110) misslyckas 

förbättringsarbetet på en skola för att under processens gång har de olika delarna för 

förbättring initierats separat från varandra och med antagandet att det fortsatta arbete ska 

påverka och fortskrida automatiskt. Detta blir ett atomiskt sätt att se förbättringsarbetet, där 

måluppfyllelsen utvecklas separerat från tidigare och kommande initieringar medan det 

holisitiska perspektivet ser till alla delar i relation till varandra och där analys utförs under 

processens gång, utifrån helheten. 

Historiskt sett väckte begreppet implementering uppmärksamhet efter att två amerikanska 

statsvetare Jeffrey L. Pressman och Aaron Wildavsky med sin bok ”Implementation”, från 

1973, där de beskriver den politiska insatsen på federal nivå för att bekämpa arbetslösheten i 

slummen på 1960-talet. Även kallat för president Lyndon B. Johnsons ”War on Poverty” 

(Sannerstedt, 1999, s. 18). 

Detta projekt ledde till ett misslyckande, trots goda intentioner, stöd på federal nivå och 

finansiellt stöd. Ordspråket ”ju fler kockar, desto sämre soppa” är applicerbart på 

implementeringsproblemet och under åren har forskning och studier bedrivits för att 

synliggöra kunskapen om implementeringsproblemet. Varför detta problem inträffar beror i 

huvudsak på att politiska beslut inte genomförs på det sätt som beslutsförfattarna avsett 

(Sannerstedt, 1999, s. 19). 

1.1.3 Implementering av Lgr11 

På uppdrag av regeringen skulle Skolverket under budget åren 2010-2012 organisera och 

strukturera upp implementeringsinsatser med att förtydliga läroplaner, kursplaner, 

kunskapskraven, ny betygsskala och skollagen för alla skolformer i Sverige. I denna process 

skulle skolhuvudmän, skolchefer, förvaltningschefer, rektorer, skolledning, nyckelpersoner 

(lärare) innefattas. Av tidigare erfarenheter med implementering av individuella 

utvecklingsplaner (IUP:er) valde Skolverket att fortsätta med sin tre-stegs metod, där 

implementeringen sker i tre steg (Skolverket, 2010, s. 1). Steg ett innefattade konferens för 

skolhuvudmännen i maj-juni 2010, steg två var konferens för skolledare, rektorer i september-

oktober 2010. Steg tre delades upp i två perioder och första perioden var för lokalt utsedda 



10 

nyckelpersoner från grundskolan, sameskolan och specialskolan i januari-april 2011. Period 

två för nyckelpersoner från den obligatoriska särskolan genomfördes februari-april 2011. 

Syftet med dessa konferenser, och att det var uppdelade, var för att Skolverket skulle kunna 

rikta in sig direkt till vald målgrupp under konferenserna med relevant underlag och material. 

I steg ett behandlades skollagen, bakgrund till reformerna och vad för statliga stöd som 

kommer finnas till hands under den lokala implementeringen. I steg två handlade det om 

skollagen med direkt koppling till rektorernas ansvar, läroplanen gällande alla skolformer 

samt den nya betygsskalan. I steg tre erbjöds utbildning och stöd för det lokalt förankrad 

nyckelpersonerna, som arbetar på uppdrag av huvudmännen, där genomgång och behandling 

av läroplanen låg i fokus. Det ingick även tid för diskussion om kursplanerna och 

kunskapskraven. Detta för att nyckelpersonerna skulle tydliggöras sitt uppdrag för att kunna 

sprida denna kunskap vidare ut till sina respektive skolor 
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1.2 Syfte och frågeställning       

Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur kommuner i ett svenskt län, med en 

blandning av storstad och landsbygd, har tolkat och arbetat med implementeringen av den nya 

läroplanen Lgr 11. Syftet preciseras genom följande frågeställningar: 

 

a Hur har dessa kommuner tolkat att läroplanen ska användas av verksamma 

inom skolan?  

b Hur har dessa kommuner praktiskt arbetat med implementeringen av 

läroplanen? Vad har deras fokus varit? 

i - Vilka svårigheter har de stött på? 

c Hur har dessa kommuner upplevt att genomförandet av implementeringen gått 

hittills? 

1.3 Upplägg 

I kapitel ett har jag gett min inledning och intresse för studiens innehåll samt täckt en 

bakgrund om skolutveckling, implementering och implementering av Lgr11 specifikt. Även i 

detta kapitel har jag skrivit fram studiens syfte samt frågeställningar. I kapitel två kopplar jag 

min studie till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter, inom områden som ligger 

nära studien, där implementering och arenor för formalisering och realisering berörs. I kapitel 

tre beskrivs studiens metodval. Kapitel fyra presenterar studiens resultat utifrån teman 

kopplade till frågeställningen där en analys av resultatet görs. Samt i studiens femte kapitel 

bestås av en avslutande diskussion där jag återkopplar min analys av resultatet till studiens 

inledning och syfte.   
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2. Tidigare forskning 

Forskning gällande implementeringsprocessen ökar mer och mer, då intresset för att forska 

och öka kunskapen om implementering har utvecklats under åren. En anledning till detta är att 

omskapandet av vetenskaplig kunskap till att fungera i praktiken misslyckats många gånger. 

Nedan presenterar jag olika forskningsområden, som ligger nära denna studies 

frågeställningar. 

2.1 Skolutveckling 

Skolutveckling och dess fokus inom utbildningsvetenskap har ändrats drastiskt sen 50-talet. 

Från att ha som huvuduppgift att hitta den rätta metoden och bästa arbetssätten för att utforma 

skolarbete utan att ta del av lärares erfarenheter eller tillvägagångssätt, till att på 90-talet helt 

ändra synsätt och mena på att om inte läraren vill ha en förändring och inte ställer sig positiv 

till utveckling inom verksamheten, faller det och förändringsarbetet avstannar (Carlgren, 

Hörnqvist, 1999, s. 27). Lindensjö & Lundgren  berör också frågan om lärarnas vikt i 

utvecklingsarbetet. ”Om en reform ska kunna verkställas i skolan måste det först verka rimligt 

för lärarna, att det uppfattas som väsentligt och kan detta leda till en förbättring av den egna 

undervisningen och hur den bedrivs.” Lindensjö & Lundgren (2012, s.177) 

Erik Wallin menar på ett liknande sätt att involvering av lärarnas i skolutveckling är 

nödvändiga förutsättningar men kanske inte alltid är tillräckliga (Wallin, 2002, s. 101). 

Villkor inom en organisation som skolan måste anpassas efter existerande villkor från yttre 

påverkningar t.ex. samhället. Ett problem med förändring när det är utveckling utifrån egna 

eller en institutions premisser, enligt Wallin, är att det inte blir utefter det kriterier som 

läroplanerna innehar. Wallin menar att skolan besitter en relativ autonomi som möter det 

förändringar som sker via yttre påtryckningar. Den relativa autonomin ger skolan en 

institutionell självständighet att möta dessa påtryckningar utifrån sina egna premisser, 

antingen väljer man att göra något av reformerna/förändringarna eller så blir det motsatt effekt 

(Wallin, 2002, s.102). 

Inom själva begreppet skolutveckling finns där olika forskningsområden. Hans-Åke Sherp har 

vid olika tillfällen forskat om lärares och skolledares perspektiv om skolutveckling och dess 

processer. Essensen i dessa studier var att det som skolledare och lärare framhöll som 
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betydelsefulla beståndsdelar för det vardagliga förbättringsarbete i skolan sällan hade att göra 

med skolplaner, arbetsplaner och diverse annat som anses viktigt från central nivå (Sherp, 

2003, s. 34). Sherp menar att skolutveckling borde vara problembaserade och utgångspunkten 

för förändring borde utgå ifrån lärarens perspektiv och dennes vardagsdilemma. Även 

Carlgren & Hörnqvist, presenterar i sin studie om skolutveckling att numera är det utifrån 

lärares perspektiv som forskning tar sin form, mot att från förr bara se läraren som 

förändringsobjekt utan ses som de viktigaste aktörerna för skolans utveckling (Carlgren & 

Hörnqvist, 1999, s. 14). Ytterligare finns där studier enligt Carlgren & Hörnqvist, som visar 

på att det ska krävas starka incitament för en lärare, att gå från ett fungerande arbetssätt och 

byta till ett som den inte behärskar, där den inte får tid på sig att ”skynda långsamt”. För 

genomförs förändringen för snabbt och läraren inte får tiden till att utveckla sin kompetens 

leder det till misslyckande (Carlgren & Hörnqvist, 1999, s. 15).  

Då implementering av Lgr11 handlar om att utveckla skolan anser jag att detta har en nära 

anknytning till denna studies syfte eftersom kommunen som skolhuvudmän har det 

övergripandet ansvaret att implementering av läroplanerna genomförs.  

 

2.1.1 Implementering      

Den moderna forskningen om implementering har sina rötter i 1960-talet när man i USA 

försökte få bukt på fattigdomen, ”war on poverty”, genom att göra en samhällssatsning. Att 

verkställa nya metoder visade sig vara komplext och svårt i praktiken (Soydan, Sundell, 2008, 

s. 14). Forskning har visat att det som behövs för en lyckad implementeringsprocess är att det 

inte räcker med endast kunskapen om den utan det behövs mycket mer substantiell kunskap, 

det vill säga, vi behöver kunskap om vilka metoder som krävs och som faktiskt fungerar, 

vetenskaplig evidens och framförallt att det finns ett behov eller snarare ett krav på förändring 

(Soydan, Sundell, 2008, s. 15). En viktig aspekt att förstå om implementering är att inte se den 

som en enstaka händelse och att händelsen sen är slutförd, utan det ska ses som en process. 

Vars syfte startar när ett behov av förändring finns inom en organisation, efter det gäller det 

att förankra förändringen (Soydan, Sundell, 2008, s.24), t.ex. inom skolan med ny läroplan.  

Sannerstedt nämner två olika perspektiv som ska ses som strategier för forskningsmetod inom 

implementeringsforskning (Sannerstedt, 1999, s. 25). Dessa två perspektiv kallas inom 
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vetenskapliga litteraturen för top-down respektive bottom-up. I top-down perspektivet görs 

implementering, med utgångspunkt från politiska beslut, från en organisations topp medan i 

bottom-up perspektivet är utgångspunkten för implementeringen tillämparens handlande. 

Rekommendationerna för forskning i top-down är att ta sin utgångspunkt från just det 

politiska beslutet medan i bottom-up ska granska hur verksamheten bedrivs (Sannerstedt, 

1999, s. 25). Men det Sannerstedt granskar i sin studie är just implementeringsproblemet, där 

han försöker att förklara detta fenomen som ofta leder till misslyckanden. Där de politiska 

besluten ofta är vaga och motstridiga och har en bristande styrningsföljning. Det finns en rad 

olika förutsättningar som en beslutsförfattare missat att uppfylla när en implementering 

misslyckats men kontentan är att den direkta styrningen ska vara entydig och själva 

implementeringsstrukturen inte ska vara komplicerad (Sannerstedt, 1999, s. 29). Men han 

nämner också tre viktiga villkor som handlar om tillämparen och huvudinnehållet i dessa tre 

är att tillämparen ska förstå, kunna och vilja genomföra ett beslut. 

Tidigare i denna studies bakgrund nämndes implementeringsprocessens sex steg och 

forskning om denna process utför bland andra Dean Fixsen. I Att förändra socialt arbete - 

forskare och praktiker om implementering av Maria Roselius och Knut Sundell, går man noga 

igenom exakt hur dessa sex steg är tänkta att fungera samt att de medverkande författarna i 

boken berättar om implementeringar som blivit lyckosamma inom organisationer som 

socialtjänsten, missbruksvården, demensvården eller skola.  

Maria Olebark Ringheims har i, En studie av lärares upplevelser och attityder inför en 

flergradig betygsskala från och med årskurs 6, undersökt i två kommuner i ett svensk län, 

lärarnas inställningar till det nya betygssystemet. Där framkom det att lärarna ansåg att 

implementeringen av Lgr11 behövde förbättras och bli tydligare (Ringheim, 2011, s. 30) och 

att den ena kommunen låg före och längre fram än den andra i själva processen. En av 

förbättringarna som de önskade var ett längre tidsperspektiv. Där de ansåg att själva 

införandet av Lgr 11 gick för snabbt och ledde till att alla lärare inte hann förkovra sig i det 

nya, innan det skulle realiseras. Utifrån detta kan vi knyta an till denna studiens syfte för att se 

hur kommunernas uppfattning om implementering av Lgr11 står i kontrast till tidigare studier 

och forskning. 
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2.2 Arenor för formalisering och realisering       

”Det är statens uppgift att skissera huvuddragen i dessa grundläggande principer och se till att 

de lärs ut i skolor.” (Durkheim, 1956, s.78) 

Forskning gällande beslut på samhälls- och statsnivå som Lundgren (1977, 1979) studerade 

talade han om tre olika styrsystem: målsystemet, ramsystemet och regelsystemet. Dessa tre 

styrsystem är det som styr, begränsar och reglerar skolans verksamhet. Det Berg & Wallin har 

gjort inom sitt forskningsområde är att utgå ifrån dessa tre styrsystem för att på så sätt få en 

förklarande bild om skolan som en politisk styrd organisation vars ramar och verksamhet 

regleras av yttre påverkan utanför skolan (Berg & Wallin, 1982, s. 21). Mellan samhällsnivån 

och aktörsnivån råder yttre påverkan från samhället i stort som är både historiska och 

traditionsbundna. 

 

Samhällsnivå → Organisationsnivå ← Aktörsnivå 

 

Lindensjö & Lundgren menar att skolans mål formuleras på en arena, formuleringsarenan, 

styrdokumenten definierar skolans uppdrag och skolans verksamhet beskrivs utifrån dessa 

ramar. Det finns inre och yttre faktorer som påverkar hur beslut kan fattas inom 

formuleringsarenan. Trycket på nya reformer ökar men möjligheterna och förmågan för att 

realisera en reform, minskar (Lindensjö & Lundgren, 2012, s.174). 

Genom dessa inre och yttre påverkningarna blir utrymmet för aktörerna på 

formuleringsarenan att fatta beslut ytterst begränsat. De inre och yttre påverkningarna för 

aktörerna är medborgarna i ett samhälle, eftersom beroende på det beslut som aktörerna gör 

på formuleringsarenan får de ökat eller minskat stöd från olika grupper i samhället. Vilket ger 

påverkan på var som verkligen kan beslutas om på samhällsnivå och att besluten tenderar att 

få alltför abstrakt innebörd då tolkningsutrymmet är brett, just för att tilltala den större massan 

(Lindensjö & Lundgren, 2012, s. 174).  

Realiseringsarenan, såsom den är betraktad hos Lindensjö och Lundgren, är uppdelad i två 

områden, där realiseringen är implementeringen och dess förverkligande av en reform. Dessa 

delar beskrivs av författarna som ”guideline-writing” och ”field-implementation” (Lindensjö 

& Lundgren, 2012, s. 176). ”Guideline-writing” innefattar de tjänstemän som tolkar och 
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skapar utgångspunkter från politiska beslut medan ”field-implementation” är själva 

verkställarna av besluten, det vill säga, lärarna.  

Själva grunden för att utföra en implementering är att det ska finnas ett behov av det inom 

organisationen. ”Field implementation” är det slutskede en implementering går igenom och 

där är det lärarna, själva utförarna, som ska arbeta praktiskt med reformen, dvs den nya 

läroplanen Lgr 11. Enligt forskare är detta det led som är avgörande för om en 

implementering lyckas eller inte, eftersom det är lärarnas attityder, negativa som positiva, som 

kan ha inverkan på resultatet (Lindensjö, Lundgren, 2012, s. 176). En beslutsförfattare kan 

och har inte gått igenom alla steg i en reform, eftersom beslutsförfattaren inte arbetar i alla led 

med reformen kan det vara svårt att se var det kan brista, utförarnas arbetssituation kanske 

ändras, minskning på resurser inom organisationer etc. Då det är många olika faktorer att ta i 

beaktande, vad som verkar genomförbart vid beslut av reformer på politisk nivå kan det skilja 

sig markant när det ska verkställas och utföras, just för att villkoren ändrats inom en 

organisation. 

Liknande Lindensjö och Lundgrens tre arenor, formuleringsarena, transformeringsarena och 

realiseringsarena, har Skott gjort ytterligare definiering till formuleringsarenan (macronivå) 

där samhällets politiska och administrativa delar samt framtida ansvarsfördelningar inom 

styrsystemet ligger på statsnivå (Skott, 2009, s.41). Realiseringsarenan (micronivå) är den 

kommunala samhällsnivån där ansvarsfördelningen ligger mellan olika politiska organ såsom 

kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Den administrativa delen bedrivs av 

skolförvaltningen och kommunens skolor (Skott, 2009, s.42). Hur arbetar dessa med 

varandra?  

I teoretiska utgångspunkter kommer jag att koppla begreppen formuleringsarenan och 

realiseringsarenan till min studie. 
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Formuleringsarenan - Realiseringsarenan 

Mitt fokus i denna studie är att undersöka hur man på kommunalnivå genomfört 

implementeringen av Lgr11. Den kommunalnivå är representanter från realiseringsarenan 

med område ”guideline-writing”, vars tjänstemän tolkar och bearbetar de beslut som kommer 

i från formuleringsarenan, i enlighet med Lindensjö och Lundgrens mall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildfigur 1: Lindensjö & Lundgren, 2012, s 104 

 

Liknande perspektiv har Skott (2009), att kommunalnivån fortfarande är realiseringsarenan 

(micronivå) men att ansvarsfördelningen fördelas mellan kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige inom varje kommun (huvudman). Men från ett ytterligare perspektiv kan 

vi se det ifrån Berg och Wallins organisationsnivå, vars uppgift är att ta emot influenser både 

ifrån samhällsnivån (formuleringsarenan/stat) och från aktörsnivån (field-

implementation/skola, med andra ord är kommunen (huvudman) den tratt som ska handskas 

med influenser från både ovan och nedan.  

Enligt Lindensjö och Lundgren (2012, s. 171) har det skapats en skarp gräns mellan 

formuleringsarenan och realiseringsarenan. För att intentionerna inom skolans organisation 

och förvaltning, från statsnivå, där utbildningen mål och dess innehåll glider längre ifrån 

metoderna som behövs för att kunna realisera dessa in i verksamheten. Detta leder till att 

klyftan mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan ökar, menar författarna.  
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Bilden här ovan (bildfigur 1) kan ses ifrån olika arenor. Både stat och huvudman (kommun) 

kan vara på formuleringsarenan. Ur ett större perspektiv är det staten som är på 

formuleringsarenan (stat) och formar uppdrag och beslut som kommunen som huvudman ska 

tolka och anpassa nedåt till skolorna, där även rektorerna ska tolka ytterligare ut till sina 

verksamma. Både huvudman och skola har ett kvalitetsredovisande krav på sig där de ska 

redovisa sina resultat tillbaka till staten. Men utifrån ett mindre perspektiv kan ”stat”, på 

formuleringsarenan, vara kommunen, huvudman symboliserar rektorer och skolan de 

verksamma lärarna. Hur har implementeringsarbetet fungerat i kommunernas arbete i relation 

till formuleringsarenan och realiseringsarenan?  

I tidigare studier gjorda om implementering av Lgr11 sedan den infördes har det visats sig att 

implementeringsarbetet ifrågasatts och ansågs vara i behov av förbättring. Med detta i beaktas 

vad är då kommunernas uppfattning om det praktiska införandet av Lgr11  
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3. Metod 

En kvalitativ ansats har bedömts som det mest gynnsamma utifrån studiens syfte då mitt fokus 

är att ta reda på kommuners arbete om implementering av Lgr11, hur denna process har tett 

sig i praktiken. En kvalitativ metod fokuserar på process och förståelse vilket är det studien 

handlar om. Hur har aktörerna förstått och agerat för att genomföra en omfattande 

implementering som en ny läroplan innebär. I detta kapitel kommer jag presentera hur jag 

gjorde mitt urval, val av metod, bearbetning av insamlad data samt reflektion över metoden. 

 

3.1 Urval och avgränsningar 

Jag valde att rikta in mig på specifika personer inom varje kommun, med liknande 

arbetsuppgifter. Däremot kan jag inte utifrån mitt resultat göra en generalisering baserat på 

den specifika grupp jag riktat in mig på och anta att det ska gälla för alla kommuner i Sverige. 

Bryman (2002, s. 271) menar att den kvalitativa datan kan bli generaliserbart, då kvaliteten på 

mina teoretiska slutsatser formuleras utifrån min studies teoretiska perspektiv.  

Samtliga kommuner i ett svenskt län kontaktades, varav mer än hälften svarade och ville 

medverka, vilket gav totalt sex deltagande kommuner. Utfallet för min studies resultat hade 

inte ändrats även om inte alla kommuner medverkade i studien. Förutsättningarna och 

kommunens omsättning skiljer så åt, vissa kommuner innehar mest landsbygd medan andra 

har större städer. Kommunerna skiljer sig även åt i storlek och antal medborgare för att kunna 

jämföras men det kan ge en indikation om hur kommuner har tolkat själva processen, 

tillvägagångssätt och om deras resursinsatser är likvärdiga eller om det skiljer sig markant åt 

för att materialet de arbetat om är just tolkningsbart.  

Jag kontaktade alla kommuner, via e-post, där expeditionen hanterade min förfrågan och 

vidarebefordrade detta till vad dem ansåg var en behörig person. Mitt fokus har varit att hitta 

personer som matchar det jag efterfrågar i min studie, för att kunna få möjliga svar på mina 

frågor. Då respondenterna hade i stort liknande arbetsuppgifter och befattningar inom sin 

kommun, de flesta direkt ställda under skolchefen, fick de för studiens skull och 

respondenternas anonymitet ett samlingsnamn, Respondent (A-F), dvs. respondent A hör till 

kommun A, respondent B hör till kommun B etc (se bilaga 2). 
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3.2 Val av metod - Intervju 

För intervjuerna valde jag att ha en semistrukturerad och öppna intervjuer där mina frågor är 

teman med underteman kopplade till sig. Dessa skrevs ner i en intervjuguide (bilaga 3) som 

var vägledande under intervjun. Genom att ha en öppen struktur för att få ett samtal som blir 

mer avslappnat och att jag som intervjuare kan ställa mina frågor vartefter de passar in. Syftet 

med denna metod är att fånga respondenternas uppfattning om implementeringsprocessen. 

Utmaningen här är att hålla i samtalet och styra in den intervjuade, utan att få personen att 

känna säg styrd eller avbruten. De intervjuade fick själva bestämma plats för samtalet och 

vilka tider som passade deras schema. Alla fick information om att samtalen kommer att 

spelas in, med deras medgivande. Att spela in samtal ger ett flyt i en intervju i stället för att 

ständigt ta små pauser för att intervjuaren ska anteckna färdigt. Varje intervju höll sig inom 

ramen av sextio till åttio minuter och enligt rekommendationerna (Bryman, 2002, s. 311) är 

det brukligt att tiden vid kvalitativa intervjuer varierar mellan tre kvarts timme till tre timmar.   

Det jag har valt att analysera utifrån samtalen för att tolka det gentemot mina frågeställningar 

och studiens syfte kan, i ett annat sammanhang och i en helt annan studie, leda till ett annat 

resultat.  

3.3 Bearbetning av intervjumaterial 

Som nämnts i tidigare stycke, valde jag att spela in mina intervjusamtal. Detta kändes som det 

mest smidigaste sättet, för både mig och respondenterna, då jag kunde fokusera fullt ut på vårt 

samtal och att respondenten inte behövde avbryta sitt samtal p.g.a. mig som antecknare. Ingen 

av respondenterna var ovilliga till att samtalen spelades in och jag kunde transkribera 

materialet efter intervjutillfälle.  

Den fördel som det ger att spela in intervjuerna är det kan göras en mer noggrann analys av 

vad dina respondenter har sagt eller att forskaren kan lyssna upprepande gånger på det 

inspelade materialet. En nackdel, som är viktig att komma ihåg, är att respondenterna kan 

hämmas av inspelningsutrustningen och det kan medföra att samtalet inte flyter på eller 

utfallet av samtalet inte blir riktigt som man tänkt sig (Bryman, 2002, s. 310).  

Transkriberingen som jag utförde var inte ordagrann, utan jag valde att välja ut specifika citat 

som jag ansåg vara direkt kopplade till mitt syfte och utöver detta hade jag valt att skriva mer 

sammanfattande om resten av materialet.  
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3.4 Validitet och reliabilitet 

Studiens validitet och reliabilitet anser jag vara god då min validitet grundar sig på valet av 

forskningsobjekt, vars uppdrag är skolutveckling och implementering inom sin kommun. 

Utifrån studiens syfte och frågeställning kunde jag därmed inte få stabilare validitet, då 

personerna från varje kommun representerade ”rätt” sorts datainsamling. 

Huvudmetoden för studien är kvalitativ intervju med ett upplägg av öppna och 

semistrukturerade intervjuer. En risk med kvalitativ forskning är, enligt Bryman (2002, s. 

413), att intervjuerna kan avvika från intervjuguiderna då nya frågor eller nya vinklar kan 

uppkomma i varje intervjusammanhang, som är unik för just det enskilda samtalet men som 

kan avvika från tidigare samtal. Detta gör att studiens validitet och reliabilitet hamnar i fara. 

Därför var det viktigt att följa de uppsatta målen med intervjuguiden och inte avvika från den.  

 

3.5 Etiska överväganden        

Vid vetenskapliga studier måste man ta hänsyn till etiska principer och regler i enlighet med 

Vetenskapsrådet (1990). Samhället och samhällets medlemmars har ett berättigat krav på att 

den forskning som bedrivs ska ha hög kvalitet och ställer relevanta frågor, ett så kallat 

forskningskrav. Detta forskningskrav delas upp i fyra delar; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Utifrån dessa krav har respondenterna fått information om studiens syfte (informationskravet), 

med detaljer om vad som kommer undersökas samt vad deras medverkan kommer leda till 

och deras roll i sammanhanget. Alla deltagare fick lämna sitt samtycke på att delta i 

intervjuerna. Information om att deltagarna när som helst kunde avbryta intervjun eller 

deltagandet i studien när helst de så önskade, gavs i ett tidigt skede (samtyckeskravet). 

När deltagarna kontaktades vid första tillfället fick dem redan då informationen om att deras 

medverkan i denna studie är anonymt och att jag som undersökare säkerställer att materialet i 

studien inte ska kunna skönja vem varje enskild respondent är (konfidentialitetskravet). Allt 

insamlat material är endast avsett att användas för forskningssyfte och ej för kommersiellt 

bruk eller icke-vetenskapligt syfte (nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet, 1990, s. 7-14).  
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3.6 Reflektion av metod 

För att kunna samla in data och information utifrån mitt syfte och forskningsobjekt gjorde 

intervju till en passande metod. Detta för att kunna samtala om hur kommunen har arbetat 

men också för att kunna få en verklighetsförankrad bild av hur de själva har tolkat sitt arbete 

om implementeringen av Lgr11. Att valet av metod blev intervju var p.g.a. kunna fånga upp 

personers uppfattningar och tolkningar om processen. Jag tror inte att jag hade kunnat få 

samma typ av svar eller djup i svaren, om jag istället valt enkät.  

Det som blev en svårighet för mig under intervjuernas gång var att inte föra in eller styra 

samtalet utifrån mina egna intressen, att hålla mig opartisk. Detta för att inte påverka 

respondenten och deras svar. En risk med intervjuer är att respondenten kan försköna sitt 

uppdrag eller medverkan eller hur arbetet faktiskt har gått till, men det är en risk jag som 

intervjuare får ta i beaktning vid min analys.  
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att presentera studiens resultat av intervjuerna. Avsnittet är 

uppdelat efter mina frågeställningar där jag redogör under varje enskild punkt om 

kommunernas implementeringsprocess samt en analys görs sammanfattningsvis under varje 

delkapitel.  

4.1 Hur har kommunen tolkat att läroplanen ska användas av de verksamma? 

I detta stycke avser jag att visa på resultaten kopplade till min första forskningsfråga ”Hur har 

kommuner i ett län tolkat att läroplanen ska användas av verksamma inom skolan?”. 

Resultaten redovisas först i relation till varje respondent för att sedan vidare bearbetas under 

kapitlets avslutande stycke ”sammanfattande analys”.  

Respondenterna i respektive kommuner är samtliga nya i sin tjänst vid kommunen, alla har en 

bakgrund som lärare, rektor eller både och. Med andra ord har dem också sina tolkningar med 

sig av tidigare erfarenheter gällande implementering, skolutveckling och reformer. Dessa 

erfarenheter används för att kunna från kommunens sida finnas där som stöd till rektorer och 

lärare. Men hur mycket deras tjänst innefattar att stödja och att utbilda skiljer sig från 

kommun till kommun. Samtliga respondenter anser att det är upp till lärarna att ändra sitt 

förhållningssätt i hur de ska använda läroplanen i sitt arbete, att det är den de ska förankra sin 

undervisning till. 

 

Respondent A 

 

Problemet för många pedagoger just nu är att det fortfarande jobbar målstyrt, enligt 

Lpo94: detta ska vi ha gjort i 1:an, 2:an, 3:an osv. Med fina matriser, men det är 

helt fel. Känslan att behöva börja om var nog rätt stor, för “vi kan ju redan det här” 

till att vända till ”shit, vi har inte fattat ett skit, vad är det vi ska göra för nåt?” 

 Tycker synd om lärarna, för man hade verkligen inte fattat uppdraget. Många 

skolor ansåg att man jobbat klart med implementeringen, för de hade gjort om 

Lgr11, att passa deras verksamhet. 

 

I kommun A fick man börja om från början med lärarna och deras förhållningssätt, då 

kommunens tolkning av Lgr11 och vad lärarna tolkat inte gick i samma spår.  

När respondent A började sitt arbete inom kommun A, uppdagades det snabbt att lärarna 
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omarbetat Lgr11 för att passa in i verksamheten som fortfarande genomsyrades av Lpo94. 

Respondent A fick utifrån denna utgångspunkt starta upp diskussionsforum med rektorer som 

de sen kunde ta med sig ut till sina verksamheter för vidare diskussion med sina anställda. För 

att få dem att ändra fokus och jobba i enlighet med vad som står i Lgr11, att jobba efter syftet 

och inte målstyrt, Där det är det centrala innehållet som lärarna ska fylla sina lektioner med. 

Respondent A menar att det är det centrala innehållet som är underlaget för att nå ämnets 

syfte. Det leder i sin tur till hur en elev blir bedömd utefter kunskapskraven. Det är dessa 

punkter som ska genomsyra undervisningen och det är det som har varit den stora utmaningen 

under implementeringen. Att få lärarna att ändra sitt förhållningssätt. 

 

Respondent B 

 

...nu har vi ju hamnat i betyg och bedömning, det är ju det centrala anser jag och 

själva omtänket för lärarna. Hur tittar man på eleverna, hur ändrar man sin 

undervisning utifrån hur man ska bedöma elevernas förmågor utifrån 

kunskapskraven... 

 

Utifrån kommun B:s tolkning av läroplanen är det hur lärarna tänker om användandet av 

läroplanen och hur deras förhållningssätt ser ut som är viktigt att utveckla och jobba med. Vad 

kommunen kan göra för att bistå lärarna i detta omtänk är ett ansvar från kommunens sida, 

enligt respondent B. 

 

Respondent C 

 

Det jag predikar ute på våra skolor är - gör dig förtrogen med läroplanen och ditt 

ämnes kursplan. Det är inte mycket att läsa igenom. Texten i läroplanen är ju 

tolkningsbart men gör tolkningarna tillsammans med eleverna. Man kan ju nöta, 

nöta och nöta för att få dem att förstå...som elev, man vill ju bli rättvist behandlad, 

man vill förstå vad som är på gång...då har man barnen med sig på ett helt annat 

sätt om man resonerar med dem... 

 

Kommun C arbetar med att öka upp förståelsen och förtrogenheten med Lgr11 bland lärarna. 

Det är genom läroplanen och lokala pedagogiska planeringarna som lärarna ska rikta sitt 

fokus och få med sig eleverna i den processen. Ta hjälp av läroplanen och strukturera upp, 
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organisera undervisningen för att underlätta för både lärare och elever, menar respondent C. 

Vidare anser Respondent C att Lgr11 har fler fördelar mot den tidigare läroplanen Lpo94, en 

given struktur som underlättar för lärarna och rektorerna. Att öka den kunskapen och 

medvetenheten är en viktig del i kommunens vardagliga arbete med skolorna. 

 

Respondent D 

 

I skollagen står det tydligt att huvudmannens uppdrag är att se till att all personal i 

skolan är väl insatta i styrdokumenten. Det är huvudmannens ansvar. 

 

Även kommun D trycker på att det är huvudmannens ansvar (kommunens) att se till att all 

personal är väl insatt i styrdokumenten. Att det är av stor vikt att lärarna är väl förtrogna med 

läroplanen framkommer tydligt av ovanstående citat och respondent D anser att Lgr11 har ett 

ännu tydligare direktiv för dokumentation om varje elevs utveckling. Utifrån kommunens 

ansvar har det arbetats fram ett digitalt verktyg för att alla lärare ska kunna lägga in sina 

IUP:er, bedömning och planeringar, allt för att det ska vara tillgängligt och synliggöra det 

som sker i undervisningen och på skolan. För enligt respondent D, är det inte längre OK att 

man som lärare håller det mesta av sina planeringar och bedömningar i huvudet utan det 

måste synliggöras. 

 

Respondent E 

 

Det handlar om att skapa rutiner för lärare, och det där blir nästan lite tjatigt - vadå 

rutiner? Men alltså, vad behöver du som lärare, under pågående läroprocess? Vad 

behöver du dokumentera och gentemot vad? Och i bästa fall ska det inte komma den 

där enorma arbetstoppen. 

 

Enligt respondent E är en stor del av processen om den nya läroplanen Lgr11 är att tänka om 

t.ex. hur man som lärare dokumenterar och arbetar administrativt om elever och sin 

undervisning. Det handlar om att tänka om och ändra sitt förhållningssätt menar respondent E. 

Där är det kommunen som arbetsgivare som ska vara med och underlätta i denna process.  
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Respondent F 

 

Lärarna tycker att under denna process har det varit bra att ha fått diskutera det här 

bitarna tillsammans. Det är därför vi från kommunens sida har haft en styrande hand 

i det hela från början. För att initiera ett sådant arbete mellan skolorna. För det är ju 

ofta att elever flyttar mellan skolorna inom kommunen och då är det viktigt att det 

inte skiljer sig från skola till skola. Lärarna har tyckt att det varit otroligt bra att få 

sitta ner och samtala med varandra. För att öka på likvärdigheten. 

 

Att få lärarna att ändra sitt förhållningssätt gentemot att använda läroplanen som främsta källa 

till skapandet av sin undervisning, eftersom det är där man ska börja ifrån, enligt respondent 

F. För det är viktigt att lärarna ska få tid till att reflektera och diskutera om lärprocesser samt 

det administrativa arbetet t.ex., anser respondent F. 

 

Sammanfattande analys 

 

Utifrån resultatet ovan, har samtliga kommuner överensstämmande tolkningar om vad lärarna 

ska göra för att utföra sitt uppdrag. Med andra ord måste verkligen lärarna arbeta mer med 

läroplanen och bedriva undervisning därefter, enligt dessa utsagor.  

För samtliga respondenter är reflektion och diskussion något som genomsyras av Lgr 11, för 

att lärarna ska kunna få hjälp med betyg och bedömning behövs det möjlighet att diskutera 

med andra för att få andras synsätt och synpunkter när man själv fastnat. 

I detta delkapitel har det visats sig att respondenterna har haft liknande tolkningar om vad 

lärarna ska tänka på med den nya läroplanen Lgr11. Vad som även har kunnat avläsas är att 

kommunerna fått gå in och styra från centralt håll under implementeringens första del, som i 

sin tur har lett till ett fortsatt lokalt samarbete mellan skolorna. Utifrån den forskning som 

presenterats tidigare i denna studien, har själva förändringsarbetet inte kommit från 

realiseringsarenan och ett bottom-up perspektiv, alltså de verksamma inom skolan, utan ifrån 

formuleringsarenan med ett top-down styrt perspektiv både från kommunen och rektorer som 

styrande organ.  
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4.2 Implementeringen i praktiken 

I detta delkapitel redogörs för hur kommunerna praktiskt har arbetat om implementeringen av 

Lgr11 inom kommunen, vad har deras roll varit och haft för inverkan på processen. Samt vad 

har deras fokus varit? Delkapitlet avslutas med en sammanfattande analys av resultatet. 

 

Skolverkets implementeringsinsatser med konferenser var indelade i tre steg: 

 

● Steg 1: Skolhuvudmän, maj-juni 2010 

● Steg 2: Skolledare, september-oktober 2010 

● Steg 3: Grundskolan, sameskolans och specialskolans kursplaner, januari-april 2011 

(Nyckelpersoner) 

 

Samtliga intervjuade kommuner har hållit sig till Skolverkets implementeringsprocess (se 

bilaga 2) och deras konferenser för skolledare och personal etc. 

Hur uppföljning av konferenser, vidareutbildning av personal och dylikt har sett ut i praktiken 

är likvärdigt från kommun till kommun. Kompetensutveckling av personal har även skett 

under implementeringen av Lgr11. Alla kommuner har skickat sina nyckelpersoner, 

skolledare etc. på implementeringskurs (7.5 hp) som givits via Regionala UtvecklingsCentra 

(RUC) vid de olika lärosätena i Sverige. Enligt respondent B, var intresset stort vid de första 

tillfällena att söka kursen men intresset var ljummet vid senaste sökningstillfället till nästa 

kurs i vår. I övriga kommuner har det visats ha samma nedåtgående antal ansökningar.  

Varje kommun har använt sig av modellen nyckelpersoner för att kunna nå ut i en komplex 

organisation som skolan. Kommun F valde att behålla titeln ämnesutvecklare istället för att 

använda ”nyckelperson” eftersom de ansåg att de ändå är samma innehåll i den befattningen. 

Även kommun C valde att ha en annan benämning på sina nyckelpersoner och använder 

”piloter” istället. Inom kommunerna har urvalet för nyckelpersonerna varit likvärdig, då det 

har varit upp till rektorerna ute på sina skolor som utser dessa personer med uppdraget.  
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Respondent A 

 

Hela vår satsning just nu är att förstå vårt uppdrag. Att alla pedagoger är med på 

tåget. Även rektorerna sitter och planerar hur de ska lägga upp sitt arbete. Hela tiden 

diskuterar vi - vad står det här? Vad och hur ska vi göra?  

 

Enligt respondent A har även nyckelpersonerna känt att de tidigare inte har haft de rätta 

verktygen eller mandat för att få ut sin kunskap till kollegor och känner att de nu har fått lite 

mer gehör. Det är ett helt annat fokus på rektorerna, som har en stor vilja att denna process 

ska löpa av väl. Det är viktigt att rektorer och nyckelpersoner fortsätter att reflektera över och 

diskutera sitt uppdrag samt att förmedla ut det till sina kollegor, för att vända den negativa 

inställningen när det känns tungt för lärarna. Det är framförallt rektors, men även 

nyckelpersonernas ansvar, att kliva in och understödja för de verksamma. Kommunens roll är 

då att finnas som stöd och som feedback när det känns motigt, vilket enligt respondent A, är  

dennes roll. Feedback kan bestå i att ge ett annat perspektiv på hur lärare eller rektorer kan 

lägga upp undervisning eller verksamhet etc. 

 

Respondent B 

 

Vad ska centrum ansvara för (jag) och vad ska ni göra själva (rektorer)? Det har varit 

det centrala fokuset på detta arbete. Nu jobbar vi på inom de olika grupperna.  

 

Respondent B är den sammankallande länken för att styra upp möten mellan de olika 

grupperna. Först och främst är det rektorerna som har resursrollen i kommun B, inte 

kommunen, som däremot finns där som stöd vid behov. Implementeringen är rektors ansvar 

att genomföra, där är det viktigt att rektorerna inom kommunen kan stötta varandra. De olika 

grupperna består av nätverk mellan lärare eller rektorer från kommunens skolor, som vill 

samverka med varandra och där de kan utbyta reflektion och diskussion med varandra. Detta 

vill kommunen gärna vara med och uppmuntra, enligt respondent B. 
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Respondent C 

 

Arbetslagsledarena blev piloterna. Detta för att säkerställa att nå ut till alla arbetslag. 

Vi diskuterade med dem om vad deras uppdrag skulle vara och på varje 

rektorsområde gjorde man upp en egen plan om deras åtgärder på respektive område. 

Samma sak gjordes med läroplanen, den delades upp, för att säkerställa att man gått 

igenom varje del. 

 

Ett viktigt fokus, enligt respondent C, var att säkerställa att man hade med sig piloterna och 

att de hade en förståelse för deras uppdrag. När implementeringen av Lgr11 startade har betyg 

och bedömning varit det som kommunens haft fokus på. Samt att det har varit det som 

efterfrågades av de verksamma lärarna.  

 

Vikten av vad som står i kunskapskraven och vikten med vad man säger till eleverna. 

Hur gör vi pedagogiska planeringar efter läroplanen? Dokumentet i sig är en sak, 

men grejen är det att jag som lärare ska vara helt klar med vad det är som gäller. 

 

Respondent C vill öka upp förtrogenheten till läroplanen Lgr11, att lärarna ska ha rätt 

förhållningssätt. Därför anser respondent C, att det är oerhört viktigt att vi har nära kontakt 

med nyckelpersonerna för att de ska få möjlighet att bearbeta pedagogiska planeringar, IUP:er 

och annat administrativt arbete tillsammans med kollegorna. Att man skaffar sig strategier och 

strukturerar upp för att underlätta arbetsbördan för läraren av skolan idag.  

 

Respondent D 

 

Det är vore ju guld för kommunen och hålla kvar i dessa ämnesutvecklarna som vill 

fortsätta hålla tag i nätverken och många har dessutom startat egna ”ämnesrum” för 

att hålla kontakt med varandra....om detta får fortsätta att jobbas vidare på vore det ju 

väldigt lämpligt att använda sig av dessa ämnesrum. 

 

Nätverk inom kommun D har varit en bidragande faktor i den praktiska delen av 

implementeringen. Under 2012 hittade de ett system som fungerade för alla inblandade. Av de 

ursprungliga nyckelpersoner (som valdes ut av respektive rektor på skolorna inom 

kommunen) blev några utnämnda till ämnes-nätverksledare, som täckte alla ämnen. De gjorde 

denna förminskning för att göra kommunikationen mer hanterbar mellan kommunen och 
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nätverksledarna. Att de som huvudman dessutom ser att dessa nätverk fungerar och att det 

leder till något givande för de verksamma lärarna inom kommunen.  

Att kunna ha dessa ämnesrum som en direktlänk ut till berörda lärare har varit ett bra sätt att 

stötta ämnena till vidare utveckling. Men huruvida utvecklingsledarna får vara kvar och hålla 

det huvudsakliga ansvaret för ämnes-nätverken återstår att se, då inget fortsatt uppdrag från 

ledningskontoret ännu dykt upp. Men enligt utvecklingsledare D vore det konstigt annars, i 

och med att huvudmannen har ett ansvar kan man inte redan nu säga att det ska läggas på 

hyllan. 

 

Respondent E 

 

Vi har tagit det vidare, utifrån Skolverkets implementeringsplan, där min föregångare 

kollade på tidigare forskning och modeller. Hon tittade mycket på modeller där 

personer agerat som katalysatorer och vad det har gett för resultat i själva processen. 

I mindre organisationer ska det ha tydligare genomslagskraft vilket ledde till att 

nyckelpersoner blev ett naturligt val att välja vid implementeringen. 

 

Respondent E anser att vi måste ge nyckelpersonerna tid för att skapa planeringar för 

aktiviteter på hemmaplan, att kommunen lägger resurs på att tid ska finnas till detta, att de ska 

ha chansen att hinna planera och kunna utföra sitt uppdrag. Pengar är avsatta för detta, för 

material, vikarier. Det ska finnas ekonomisk ersättning för detta. 

De har skapat fyra olika nätverksgrupper i kommunen och nu skjuts ansvaret ut till dessa 

nätverk. Nyckelpersoner och rektorer träffas där istället, med återkoppling till respondent E. 

 

Respondent F 

 

Ämnesutveckling var ett projekt vi startade upp 2008, efter att skolinspektionen var 

här och gav oss nedslag på många områden. 

Vi utsåg kommunala ämnesutvecklare. Till en början var det inte så många ämnen 

inblandade men tillslut växte det till sig och innefattade alla. 

Detta projektet blev en naturlig sammanslagning med skolutveckling 2011 och nya 

läroplanen. 

 

Ämnesutvecklingsprojektets syfte i kommun F var att ge de ämnesansvariga lärarna 

fördjupade kunskaper i ämnet i syfte att föra utvecklingsarbetet vidare till kollegor på 
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skolorna. Då deras arbete redan var i gång när skola 2011 infördes blev överföringen till den 

nya läroplanen enklare, enligt utvecklingsledare F. Projektet fick namnet POLLEN (projekt 

om läroplans lärande med engagemang). Då kommun F fått nedslag av skolinspektionen, har 

det varit väldigt angeläget att fokusera på ökad måluppfyllelse, det var väldigt tacksamt att 

läroplanen kom vid den tidpunkt som den gjorde vilket ledde till en djupdykning i betyg och 

bedömning, enligt respondent F. Utmaningen i den praktiska implementeringen, anser 

respondent F, har varit att ändra inställningen hos lärarna som ska sätta betyg i åk 6. För 

många av lärarna är det något nytt som inte gjorts förut. Diskussionerna just nu är att dessa 

lärare anser att det inte fått tillräckligt med tid till att sätta sig in i materialet, eller fått 

tillräckligt med tid till reflektion och diskussion med övriga kollegor. 

 

Sammanfattande analys 

Med implementeringsprocessen, utöver den trestegsmodell som Skolverket arbetat utefter, har 

det största praktiska arbetet inom kommunen varit att definiera nyckelpersonernas roll och 

uppdrag, för att få igång det ”omtänket” med den nya läroplanen. Det fortsatta resultatet i 

denna studie har visat på att dessa kommuners arbete och fokus överensstämmer med 

varandra. Även här är det fortsatt arbete ifrån formuleringsarenan som gäller, med en mer 

styrande hand ifrån den politiska arenan och ett top-down perspektiv. Dock med indikationer 

på ett mer bottom-up perspektiv, då samtliga respondenter menat på att ämnes-nätverkandet 

och viljan att fortsätta kommer från lärarna. Det ger en anvisning om lärarnas vilja till 

förändring, i enlighet med vad Lindensjö & Lundgren (2012, s. 177) menar. För att få igenom 

en förändring i sin verksamhet måste man utgå ifrån lärarna och ta in vad dem faktiskt anser 

berör dem själva. Respondent D ansåg att det är dumt att förbise den resurs som lärarna är 

gentemot varandra. Varför ignorera något som vi fått att fungera, menar respondent D.  

 

4.2.1 Uppfattade svårigheter 

I detta delkapitel redogörs för vad kommunerna stött på för svårigheter under själva 

processen. Delkapitlet avslutas med en sammanfattande analys av resultatet. 
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De svårigheter som samtliga kommuner framförallt ansåg att de stött på är just hanteringen av 

nyckelpersonerna. På ett eller annat sätt har varje kommun känt av att det inte varit helt lätt 

vid alla tillfällen. 

 

Respondent A 

 

Men det är samma där, det spelar ingen roll hur många nyckelpersoner vi har om de 

bara tolkar in det till sin vardag. Det blir en jätte skillnad i hur man använder sin 

kunskap, när man tar det snabbt över en fika på sin skola eller blir det att man tar 

hjälp och går på djupet med t.ex. den litteratur man haft under utbildningen och har 

pedagogiska diskussioner. 

 

Respondent A anser att det svåraste har varit att säkerställa att nyckelpersonerna gör sitt 

uppdrag. Har det möjligheten att utföra sitt uppdrag, har de viljan att utföra det? undrar 

respondent A. Det som är viktigt för att uppdraget ska bli utvecklande för verksamheten är 

just att nyckelpersonerna får det utrymme dem behöver. Att det ska finnas tid till att ha 

pedagogiska samtal med kollegorna. Samarbete mellan rektor och nyckelperson ute på skolan, 

att dem båda är överens om vad deras fokus ska ligga och hur nyckelpersonen kan vara en 

stöttepelare till rektorn och vice versa. Men, enligt respondent A, vore det inte konstigt om det 

brister i något led om vi inte har får med oss nyckelpersonerna. 

 

Respondent B 

 

Många lärare håller gärna fast vid det gamla, de har svårt att sadla om, att ändra från 

målstyrt till syfte, det centrala innehållet och kunskapskraven. Men många lärare, 

som jobbat i många år, och säger ”äntligen, nu kommer det - detta har vi väntat på”. 

 

Överlag är de flesta, enligt respondent B, lärare positiva och har varit väldigt öppna i 

denna process men att en del kan ha haft svårt med att ändra sitt förhållningssätt. 

Nyckelpersonerna har varit en viktig del i detta arbete men många av dem, enligt 

respondent B, har fått jobbat hårt ute på sina skolor för att få med sig kollegorna. 

 

Det svåra med införandet är att det är mycket, t.ex. som med IUP, LLP - ska vi ha 

matriser eller inte? 
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Måste ju ha en planering, tydligt och klart. Ska man göra centrala matriser som gäller 

i hela kommunen? Eller vad? 

 

Det har uttryckts en vilja att kommunen ska gå in och styra upp mer ute på skolorna, men 

enligt respondent B, är detta inget som finns planerat utan varje rektor har sitt ansvar ute på 

skolorna. Deras arbete med nätverk ”kompisskola” får fungera som extra hjälp. Det är upp till 

varje skola att upprätthålla ett gott samarbete över skolorna och, enligt respondent B kommer 

det gynna alla i längden.  

 

Respondent C 

 

Vad säger media idag om implementeringen? Att hälften av alla grundskolelärare 

som undervisar i åk 6 är jätte osäkra. Varför har inte kommunerna gjort mer? Vad 

kan man göra mer? Egentligen om vi nu tänker att vi som profession har tio och en 

halv timme per vecka att läsa och förbereda oss. Varför gör man inte det som lärare, 

varför nöter man inte, varför tar man inte chansen? Hur kan det vara så att halva 

lärarkåren i åk 6 är osäkra? Man har gått på universitetet i 4-5 år men likväl famlar 

man. 

 

Respondent C anser att oavsett hur mycket resurser som läggs på att implementera en läroplan 

leder det ändå ingen vart om lärarna inte läser in sig på materialet. En förändring av ett 

förhållningssätt sker inte i en handvändning men samtidigt måste det till ett engagemang för 

att få en förtrogenhet gentemot läroplanen, enligt respondent C.   

Detta har varit ett problem för nyckelpersonerna, då det finns kollegor som inte är pålästa på 

det material som givits ut. Vilket bidrar till att processen blir trög, anser respondent C. 

 

Respondent D 

 

Vad som blev lite besvärligt var att alla nyckelpersonerna inte riktigt hade förstått sitt 

uppdrag...deras rektor kanske inte hade delgett dem rätt information...att det var dem 

som senare skulle ha ansvar för att strukturera upp kommande studiedagar ute på sina 

skolor. 

 

Detta är naturligtvis en stor brist i informationshanteringen som, enligt respondent D, ses över 

och definitivt måste skärpas om denna modell ska fortsätta att arbetas med. I kommun D blev 

det ett problem med valet av nyckelpersoner då dessa valde att avbryta sitt uppdrag för att 
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dem inte insett vidden av sitt uppdrag. Medan några, enligt dem själva, inte hade genomfört 

uppdraget tillräckligt väl, berättar respondent D. 

Nyckelpersonerna är ju länken ut till verksamheten för kommunen och det är jätte viktigt att 

den är stark och att där finns ett förtroende, anser respondent D. 

 

Respondent E 

 

Det är inte likvärdigt, det är ju inte så att alla 30 tolkar och upplever det på samma 

sätt. Någon kanske upplever att det inte finns en sådan möteskultur ute på deras 

verksamheter efteråt, vi har inte rätt förutsättningar, kollegorna lyssnar inte. När ska 

vi prata om det? Det är inte någons fel. Men alla har olika förutsättningar. 

 

Samma känsla har utvecklingsledare E upplevt, och nyckelpersonerna också kommenterat 

själva svårigheten att nå ut till sina kollegor. Att få sina kollegor att lyssna eller att utbilda 

dem. Men Respondent E upptäckte också utöver detta att en del nyckelpersoner är dem som 

blir utsatta för gnäll och klagomål, när det är fel person att klaga på. Att Respondent E då 

missat att i början planerat in att sådant kunde inträffa, numera är Respondent E medveten om 

problemet. Kollegor som gick hårt ut mot nyckelpersoner för att t.ex. sätta sena möten efter en 

redan lång arbetsdag. Helt utan att ta hänsyn till att det inte är dessa personers jobb att 

sammankalla alla inom kommunen för att sen ha konferens utan att det faktiskt är respondent 

E:s beslut. 

 

En svårighet har varit tidsåtgången till implementeringen men också att kunna mäta 

effekt på vår insats. Vi kan kanske mäta genom utvärderingar, men det är inget 

bestämt. Att skapa rätt förutsättningar, för varje skola är sin egen skola och inte den 

andra lik. 

 

Att faktiskt kunna mäta effekt av huruvida nyckelpersonerna bidragit med den katalysatoriska 

effekt som det forskats om. Detta kanske vi om några år kommer kunna utröna genom enkät 

undersökningar men i nuläget finns det inget planerat, menar respondent E. 
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Respondent F 

 

En annan svårighet med implementeringen är att vända attityden på läraren. Allra 

helst att de ska ändra sin syn för hur vi når högre måluppfyllelse. Att en del inte ens 

läst underlaget eller ens läst läroplanen. För kunskapskraven är ett helt annat tänk 

mot tidigare. Men man lutar sig fortfarande på Lpo94. 

 

Respondent F anser att det har varit svårt att få en del lärare att sadla om och ändra sitt 

förhållningssätt under denna process. De har upplevt det svårt att ändra utgångspunkten från 

målstyrd läroplan mot att det är det centrala innehållet och kunskapskraven som genomsyrar 

Lgr11. Men det som respondent F uppfattar som mest frustrerande är att en del lärare inte 

förkovrar sig i det material som skickas ut eller att man ens läst kursplanen eller 

kunskapskraven i Lgr11.   

 

Sammanfattande analys 

Enligt tidigare studier (Ringheim, 2011) visade det sig att lärarna uttryckt missnöje gentemot 

samordnarna och att sakkunniga från skolan inte rådfrågats under implementeringsprocessen. 

De intervjuade lärarna i Ringheims studie, menade på att kommunens lärare borde ha fått 

deltagit och fått arbetat fram en plan över hur realiseringen skulle gått till på bästa sätt och att 

det mesta av implementeringsinsatserna blev förlagt ut till de enskilda skolorna. 

Men av det som framkommit i mitt resultat är det också upp till varje rektor att arbeta med 

implementeringen på enskild skola, där det också står i Skolverkets rapport (2010) riktlinjer 

för implementering, att rektor är huvudansvarig i slutänden. I Skolverkets rapport framkom 

också att lärare såg till rektor som pedagogisk ansvarig och att rektor är den vars inställning, 

kunskap och förståelse är en avgörande faktor för vad som är möjligt ute på skolorna.  

I relation till Ringheims resultat (2011) får respondenternas yttranden i denna studien ett helt 

annat perspektiv jämfört med lärarna. Respondenterna i samtliga kommuner anser sig har fått 

igenom en bra och genomarbetad implementeringsinsats, trots svårigheten i hur 

nyckelpersonerna och lärarna antagit sitt uppdrag. 
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4.3 Hur har kommunen upplevt implementeringen? 

I detta delkapitel redogörs för hur kommunerna i ett län upplevt att genomförandet av 

implementeringen gått hittills. Delkapitlet avslutas med en sammanfattande analys av 

resultatet. 

 

Respondent A 

 

Denna gången tror jag generellt alla har varit mycket noga, att rektorerna åkt på 

informationsdagarna och att de har skickat iväg sina nyckelpersoner samt att flera 

läst implementeringskursen. Man har verkligen satsat på att det ska bli bra. 

 

Det implementeringsinsatser som hittills gjorts anser respondent A har varit väl 

genomförda och att Skolverket verkligen har satsat på att få ut tillgängligt material som 

stöd till lärarna. 

 

Att man från statens roll känner sig färdig med implementeringsinsatserna, det tror 

jag är klart, men jobbet som kommunen och skolan har tar aldrig slut. 

 

Känslan av att inte bli klar, är enligt respondent A, något som skolan aldrig kommer att 

undkomma, likaså i en process som en ny läroplan. Respondent A anser att det stödmaterial 

som finns på Skolverkets hemsida är gediget och något som tar flera år att ta sig igenom och 

detsamma gäller läroplanen. Varje mening kan ge en hel uppsjö av nya tolkningar och då är 

det viktigt att hålla igång nätverk med diskussioner inom de pedagogiska samtalen med 

kollegorna, för att öka likvärdigheten i hur vi tolkar innehållet i kursplanerna, bedömningarna 

och kunskapskraven.  

 

Respondent B 

 

Det är mycket bättre nu men vi har en lång väg kvar att gå. Det är ett konstant arbete. 

I början planerade rektorer mycket framåt, men nu rullar det mest på. 

 

I kommun B är rektorerna självständiga i sitt arbete med skolorna, de har en struktur och en 

organisation som är drivande. Enligt respondent B var detta något som även applicerades på 
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implementering insatserna från rektorernas sida. En positiv inställning av rektorer och med de 

fortsatta nätverken ”kompisskolorna” flyter arbetet på. Enligt respondent B, är det största 

arbetet nu att fortsätta på den banan som utstakats dessa två år, att fokus bibehålls.  

 

Respondent C 

 

Det man säger om implementeringen om Lpo94 var att det skedde nästan ingen 

implementering. Man trodde ju att lärarna skulle greppa det här ganska snabbt men 

man hade valt att gå från ett system till ett annat, att vi skulle gå över helt och hållet 

till målstyrning. Förstår man inte riktigt vad det innebär så klart att det är jättesvårt 

då. Vi fick ju ett lokalt frirum som var helt fantastiskt som man inte alls 

förstod....men idag känner jag att vi har haft en bra och tydlig implementering. I 

jämförelse. 

 

Respondent C anser att denna förra implementeringen av Lpo94 bara lades i händerna på 

rektorerna, där de skulle tolka den nya Lpo94 för att passa in i deras verksamhet. Att 

läroplanen Lpo94 i princip användes som ett uppslagsverk snarare än som något vi ska 

förhålla oss till och luta oss mot. Enligt respondent C, är det viktigt att kommunen bibehåller 

sitt fokus på att stötta personalen inom skola för att på så sätt driva det fortsatta arbetet med 

Lgr11 framåt. Att alla ständigt jobbar med att få en tydlig struktur som hjälpmedel för sitt 

arbete med läroplanen. Med tanke på den tydligheten i implementeringen, anser respondent C 

att det fortsatta arbetet inte kommer att stanna av för engagemanget är för stort. 

 

Respondent D 

 

Detta har tagits emot väl, för det här är något man ville ha. Ledningen var nöjda, 

rektorer var nöjda och lärarna. Så det har varit ett tacksamt jobb för det kom rätt i 

tiden. Alla ville ju ha hjälp med detta nya tänket, med stöd och utbildning. 

 

Enligt det utvärderingar som gjorts under implementeringsprocessen har deltagarna varit 

nöjda med innehållet på de olika studiedagar, kompetensutvecklingsdagarna, vilket har varit 

glädjande för kommun D, då det arbetet man lagt ner för att få fram den struktur de har idag. 

Respondent D anser att den struktur de har fått ihop med att ha ämnes-nätverksledare 
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underlättar arbetet enormt med att skapa meningsfulla studiedagar för de verksamma inom 

kommunen. 

Många var på hugget när nya läroplanen kom, implementering gick smidigt, anser respondent 

D. Många skolor inom kommunen ville vara med som referensskolor redan innan Lgr11 

skulle initieras, gjorde att övergången från Lpo94 till Lgr 11 märktes knappt - för 

kunskapssynen är densamme bara att det blivit tydligare. 

 

Respondent E 

 

De har tagit hjälp av Skolverkets struktur och följt den i huvudsak. Vi är längre fram 

av implementeringen av Lgr11 på två år jämfört med Lpo94 på 16 år, men vi är inte i 

hamn. 

Lpo94 var mer som ett uppslagsverk mot vad den nya läroplanen är idag. Lärarna är 

mer medvetna idag på läroplanen och försöker verkligen att förstå styrdokumenten. 

Vi tycker att vi borde veta mer, och jag tycker att skoldepartementet och Skolverket 

verkligen har varit tydlig med att det här tar tid. 

 

Respondent E håller med om att detta arbete måste få ta tid för att få bra effekt ute på våra 

skolor. Något som kanske inte hörs så mycket ute i debatten om nya läroplanen, enligt 

respondent E, är Skolverkets enorma insats i implementeringen av Lgr11. Det är ett stort stöd 

dem ger de verksamma i skolan och tillgänglighet i sociala medier är stor. Respondent E anser 

att Skolverket har gjort en fantastisk satsning på sociala medier, då det är lätt för alla att hänga 

med i de senaste uppdateringarna via t.ex. Twitters nyhetsflöde. Men tyvärr är det inte 

hyllningar man hör utan snarare är det fokus på det negativa. Likväl, anser Respondent E, att 

denna implementering mottagits väldigt positivt och engagemanget ute på skolorna om det 

förändringsarbetet som är igång, ger känslan av att implementeringen utföll väl. 

 

Respondent F 

 

Det har känts bra under denna resan vi gjort hittills. Men som sagt, tiden får utvisa 

om de insatser vi gjort har gett det vi hoppats på.  

 

Enligt respondent F, gick implementering smidigt i och med att de inom kommunen redan var 

igång med sitt projekt POLLEN för att höja ämnesutvecklingen. Detta bidrog till att 
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övergången från Lpo94 till Lgr11 inte blev märkbart påfrestande. Det är svårt att mäta 

effekten ännu men överlag har implementeringen mottagits positivt, anser respondent F.  

Eftersom implementeringen bara är en del av skolutvecklingen och arbetet för skolutveckling 

2011 är i full gång med entreprenörskap, betyg och bedömning, då är det viktigt att 

kommunen ger sitt stöd i denna process, enligt respondent F  

 

Sammanfattande analys 

Samtliga respondenter anser att implementeringen gått väl och att det fortsatta arbetet är igång 

med att utveckla skolan i samspel med den senaste läroplanen Lgr11. Vad resultatet i detta 

delkaptiel visat är att samtliga kommuners uppfattning om implementeringen av Lgr11 är 

likvärdig och det är inget som skiljer kommunernas uppfattning åt.  

Till skillnad från Ringheims (2011) studie har denna studies respondenter en positiv syn till 

hur implementeringen gått till medan respondenterna i Ringheims studie upplevt det på 

annorlunda sett, tyvärr till det sämre. 

Och i enlighet med den forskning som bedrivits om implementeringsprocesser får denna 

studies resultat ett annat utfall, då ingen av kommunerna sett några större problem eller 

svårigheter med realiseringen av Lgr11, vilket kan bero på att deras syn är från en huvudmans 

perspektiv. Sannerstedt (1999) menar på att beslutsförfattare inte kan och har ingen möjlighet 

att se ner i alla led när ett element ska implementeras, och den frustration och negation som 

respondenterna i Ringheims (2011) studie känner är utifrån de verksammas perspektiv.  
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5. Avslutande diskussion 

Kommunernas förutsättningar ser olika ut och deras organisation skiljer sig åt. Hur själva 

implementeringen gått till i detta län kan vid första anblick se likadan ut men vid närmare titt 

skiljer de sig åt på några punkter.  

De som har varit implementeringsansvariga har haft olika roller och arbetsuppgifter under 

denna process. Även om vissa respondenter är utvecklingsledare inom kommunen skiljer sig 

den rollen med vad exakt de ska göra utåt mot skolorna. Någon kan vara mer samordnande, 

strukturerar upp möten och håller i kontaktnäten, medan en annan agerar utbildare och kan ge 

råd ute i verksamheten.  

Fokus på Skolverkets metod, nyckelpersoner, och deras vikt i en implementeringsprocess har 

varit av vikt för samtliga kommuner. Alla kommuner har haft problem i denna fas att hitta en 

struktur i hur man ska nyttja nyckelpersonerna för att ge bästa effekt i informationsflödet ut 

till skolorna. Till skillnad från Ringheims (2011) studie har kommunerna en positiv 

inställning till hur implementeringen gått till väga. Däremot har det förflutit nästan två år 

mellan denna studie och Ringheims (2011), vilket kan ha resulterat i att kommunerna utefter 

utvärderingar från sina nyckelpersoner ändrat sitt upplägg i hur man går tillväga med att ge 

råd och stöd till de verksamma i skolorna.  

Det som är intressant är just hur top-down styrt skolan egentligen är, vilket motsäger själva 

regeln eller utgångspunkten med att ett lyckat implementeringsarbete ska komma ifrån 

verkställarna/lärarna, ett bottom-up perspektiv. Men däremot har det funnits en vilja till att 

förändra skolan och dess utveckling även ifrån verkställarna, vilket kommunerna även märkt 

av innan Lgr11 skulle initieras. Frustrationen från lärarna har samtliga kommuner 

kommenterat, men då gällde det snarare frustration över sin egen arbetssituation och att 

lärarna behövde ändra den till det nya arbetssättet med Lgr11, kunskapskraven och det nya 

betygssystemet än att det skulle gälla frustration gentemot kommunen.  

Respondent E nämnde i delkapitel 4.2 svårigheten med att mäta effekt. Jag håller med 

respondent E att det vore intressant att undersöka i vilken grad nyckelpersonerna haft för 

inverkan på resultatet av implementeringsprocessen och om det lett till någon konkret 

förändring inom verksamheten.  

Utifrån mitt resultat spelar rektorn en viktig roll som pedagogisk ledare, om rektorn har varit 

positiv och engagerad inför implementeringsprocessen har det lett till mindre frustration bland 
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lärarna. Att det blir just frustration bland lärarna är att de inte känner sig hörda. Samt 

förbisedda i ett viktigt skede då deras kunskap och profession skulle behövts i allra största 

grad.   

Vid varje intervju dyker rektorer upp som en viktig tillgång för en lyckad implementering, att 

det är av yttersta vikt att man har med sig rektorerna redan från början.  

Det resultat som framkommit i denna studie kan endast vara en fingervisning om hur själva 

implementeringsprocessen har sett ut bland kommunerna i ett svenskt län, men varje kommun 

är inte den andra lik och alla har olika förutsättningar. Just därför är det viktigt att 

tillvägagångssättet är likvärdigt när Lgr11 implementeras, för att det är ett tolkningsbart 

material.  

Ett väloljat maskineri är kommunernas arbete, på sitt eget vis och i den mån utefter de 

resurser som de tillhandahåller. Men även de mest fungerande arbetsplatser får ett ännu bättre 

arbete utfört om andras åsikter vägs in i besluten. Med andra ord hade det inte skadat att ta in 

vad lärarna och rektorerna anser för att utvecklingen inom skolan ska nå bästa resultat. Det är 

dit alla vill nå i slutändan.  

5.1 Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning vore att få se en liknande studie fast i större omfattning, 

förslagsvis alla kommuner i Sverige. Detta för att få se hur övriga kommuner jobbat med 

implementeringen, om det resultat jag fått fram i min studie är jämförbart med ett mer 

rikstäckande perspektiv eller om det är andra faktorer som spelat in i just valet av detta län 

jämfört med ett annat. Att det inte är länet som är det viktiga utan snarare vad för resurser som 

finns tillhands. Ur ett vidare perspektiv skulle även forskning på hur implementeringen gått 

till utifrån rektorers och lärares perspektiv kunna bidra med nya insikter på hur 

implementeringsarbetet bör utformas. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

Här nedan följer en presentation av intervjupersonerna och ungefär hur stor kommunen är 

samt antalet grundskolor. Det antal skolor som är presenterade är ett ungefärligt antal, somliga 

skolor har färre eller fler skolor men för anonymiteten av respondenterna anges ej exakt antal. 

Men jag ville ändå ha med ett ungefärligt antal för att ge läsaren en bild över hur stora 

kommunerna är uppskattningsvis. Intervjupersonerna har fått titeln respondent, deras roll 

skiljer sig från kommun till kommun, men för att summera ser det ut som följer: 

 

Kommun A = Respondent A 

Är utbildad till lärare och har arbetat som lärare. Är utbildad rektor och varit verksam som 

rektor. Jobbar nu som utvecklingsledare för Kommun A. Kommun A har runt tio grundskolor. 

 

Kommun B = Respondent B 

Är i grunden lärare och rektor. Har arbetat som rektor i många år i kommun B. 

Förra året vikarierade B som skolchef och i år arbetar B som utvecklingschef i kommun B. 

Kommun B har runt tio grundskolor.  

 

Kommun C = Respondent C 

Arbetar i kommunen som produktionschef. Har tidigare arbetat som lärare och rektor i 

kommunen. Kommun C har drygt tio grundskolor. 

 

Kommun D = Respondent D 

Arbetar i kommun D som utvecklingsledare om implementering för grundskolan. Kommun D 

har drygt 50 kommunala grundskolor och mellan 13-20 fristående grundskolor. 

 

Kommun E = Respondent E 

Arbetar inom kommun E som verksamhetschef för grundskolan. Är lärare i grunden och har 

även varit rektor. Kommun E har mellan 10-15 kommunala grundskolor och runt 5 fristående 

grundskolor. 

 

Kommun F = Respondent F 

Arbetar inom kommun F som samordnare för implementeringen av Lgr11. Är lärare i grunden 

och har tidigare arbetat som rektor i kommunen. Kommun F har runt 15 grundskolor.  
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Implementeringsprocessen 

 Start 

följt Skolverkets plan? 

Problem 

  

Implementeringsmodell 

 metod 

 tidigare erfarenheter 

 tidigare implementeringar 

 

Resurser 

 pengar 

 personal 

 material  

 

Begränsningar 

 material 

 tid 

 

Vidare arbete 

 studiedagar 

 utbildning 

 råd och stöd 

 


