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Abstract  

Almost all organizations sometimes undergo some form of transformation and reforms. How these 
transformations and reforms are designed, received by those it applies or implemented in practice 
may look different depending on who it is that is affected and for whom the reform applies. 

The Swedish education system and the school are no exception when it comes to implementing 
reforms and transformations. The single biggest transformation in recent years for the upper 
secondary school is Gymnasiereformen 2011. The main task of the reform was to create a new 
structure for the upper secondary school. Gymnasiereformen 2011 began to apply from the school 
year 2011/2012. 

The purpose of this study is to create new knowledge about an implementation of a reform in an 
organization, specifically the school, with traditions of inertia and an organization with street level 
bureaucracy and teacher´s idea of school governance.  

The method for collecting and analyzing data is done through a questionnaire to upper secondary 
school teachers about the implementation of Gymnasiereformen 2011. As a methodological analysis 
tool, an analysis is made of the questionnaire responses related to previous research and the 
expectations that can be expected when implementing a comprehensive reform in school. 

The results of this study show that the teachers' perception is that the implementation were led by 
the principals and that the financial resources for further training or time for teachers to familiarize 
themselves with the new reform to a limited extent. The teachers' view is also that the administrative 
work will increase in the long term and almost two-thirds of the teachers state that the new subject 
plans have made them add new content areas in their teaching. At the same time almost seventy 
percent have excluded only minor content areas. When it comes to the question of the teachers' 
perception of how the governance of the school should look, it is an overwhelming majority of the 
teachers who believe that the state should have a great influence over the school both in terms of 
governance and implementation of reforms. 
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1 Inledning/problembild 
I stort sett all verksamhet genomgår med jämna mellanrum någon form av förändring eller 
reformering. Hur dessa förändringar och reformer är utformade och vad de innebär kan variera stort. 
Faktorer som påverkar kan till exempel vara vilken form av verksamhet det handlar om och hur många 
individer som berörs. Även bakgrunden och orsakerna till  själva förändringarna och reformerna kan 
variera. Det kan vara allt ifrån större samhällsförändringar, ändrat politiskt styre, ekonomiska 
förutsättningar, teknisk utveckling eller någon form av betydande världshändelse. ”Tingens ordning 
har i alla tider förändrats” konstaterar Ahrenfeldt (2013:19). 

När förändringar och reformer presenteras möts dessa av några som är villiga att förändra men även 
av de som är ovilliga till att förändra. Människor tycker, upplever och reagerar olika på förändringar 
vilket kan leda till att de agerar olika trots att de befinner sig i samma situation och har samma 
information (Ahrenfeldt, 2013:20). 

En viktig aspekt när det gäller förändringar och reformer är att de inte bara påverkar de som skall 
genomföra själva förändringen utan även de som i nästa led påverkas av besluten. Huzell (2005) 
konstaterar att det är många som är inblandade och som påverkas på ett eller annat sätt vid ett 
förändringsarbete i en organisation.  

När det gäller förändringarna inom offentlig verksamhet är det i de flesta fall många som kommer att 
påverkas vilket därför gör detta till en viktig  aspekt att ta hänsyn till. Inom det offentliga engagerar 
förändringar och reformen inte bara de som ska genomdriva förändringar utan också de som möter 
förändringarna. Engagemanget för förändring är tudelat mellan å ena sidan de som har i uppgift att 
genomdriva förändringarna och å andra sidan de som är föremål för förändring. 

Enligt Huzell (2005) finns en föreställning om att anställda i offentliga organisationer är motståndare 
till alla sorters organisationsförändringar. Detta motstånd bottnar i individens osäkerhet inför det nya 
och okända. Motstånd mot förändring betraktas ibland som ett fenomen i sig och det skapas hela tiden 
teorier om hur man skall gå till väga och agera när man står inför en omorganisation. De teorier som 
skapas bygger på att underlätta genomdrivningen av förändringen och minska de anställdas motstånd. 
Det läggs dock inte så mycket tid och kraft på att ta reda på hur och varför de anställda gör motstånd 
mot förändringarna.  

Det svenska utbildningssystemet har under senare tid genomgått både små och stora organisatoriska 
förändringar. Den senaste enskilt största förändringen för gymnasieskolan är Gymnasieskolereformen 
2011 - GY11. Som grund för denna reform ligger betänkandet ”Framtidsvägen – en reformerad 
gymnasieskola” (SOU 2008:27) där huvuduppgiften i uppdraget var att föreslå en ny struktur för 
gymnasieskolan. Denna reform, Gymnasiereformen 2011, började gälla från och med läsåret 
2011/2012. 

Utifrån att själv ha arbetet som lärare under nästan tjugo år är min erfarenhet att långt ifrån alla lärare 
förändrar sitt arbete och sin undervisning utifrån de nya förutsättningar som ofta följer med 
implementeringen av en ny reform. Istället fortsätter många lärare att arbeta på samma sätt som de 
alltid har gjort. Problematiken med att implementera någonting nytt i en organisation är inte någon ny 
företeelse utan snarare ett välkänt fenomen även när det gäller skolan och lärarna. 
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Skolan styrs av politiskt fattade beslut. Dessa beslut skall sedan verkställas av tjänstemän som i skolans 
verksamhet i första hand representeras av lärare. Det som vid en första anblick kanske ter sig enkelt 
visar sig många gånger vara långt mer komplext och problematiskt. Hur en reform implementeras 
beror på hur den uppfattas och behandlas i de många olika steg och instanser som reformen behöver 
passera.  

Frågor som blir aktuella i sammanhanget är i vilken utsträckning varje enskild lärare låter sin vardagliga 
praktik påverkas, hur lärarna förstår reformens innehåll och hur de uppfattat syftet med reformen i 
enlighet med de intentioner politikerna haft. En annan problematik med implementering av reformer 
inom skolan är att de ofta möts av motstånd ifrån en betydande del utav lärarkåren. Ett problem som 
Sannerstedt (2014) pekar på är att det i undersökningar som gjorts framkommer att lärare har lågt 
förtroende för skolpolitiker och att detta lett till ett sämre reformklimat inom skolans värld. Pierre 
(2018) lyfter fram att dessa motsättningar tydligt framträder när de hamnar på lokal nivå, på lärarnivå 
eller till och med i det enskilda klassrummet när lärarna  ställs inför den konkreta frågan om hur man 
skall förhålla sig till de offentliga målen. Till syvende och sist beror det på hur varje enskild lärare tar 
emot reformen och hur dess innehåll integreras i lärarens undervisning.  

Det finns generella erfarenheter om att komplexa organisationer ofta är trögrörliga skriver Sannerstedt 
(2014). Detta medför att implementeringen blir problematisk och att den ofta tar lång tid. Det har den 
senaste tiden vuxit fram en insikt om att komplexa reformer tar lång tid att implementera. I 
implementeringslitteratur brukar ett tidsperspektiv på fem till tio år nämnas.  Det är först efter denna 
tidsrymd som det går att bedöma vilket genomslag en reform faktiskt haft.  

Enligt Lindensjö och Lundgren (2014) så finns det relativt lite forskning om de senaste tjugofem årens 
reformpolitik. Det är i detta glapp som denna studie skulle kunna placera sig. Mitt bidrag skulle bli att 
få mer kunskap om implementeringen av en reform i en organisation med traditioner av tröghet och 
en organisation med frontlinjebyråkrater (Lipsky, 1984). För att uppnå detta har jag tittat på 
implementeringen av Gymnasiereformen 2011.  

Utifrån den relativt sparsamma forskning om reformpolitik och den av  Sannerstedt (2014) angivna 
tidsrymd för hur lång tid det tar för en reform att slå igenom så borde det nu gå att se om och hur 
Gymnasiereformen 2011 implementerats och vilka konsekvenser det fått för verksamheten ute på 
skolorna och för lärarna arbete. Detta är något som denna studie skulle kunna bidra till. 

Studien är tänkt att kunna ge oss kunskap om implementeringsarbetet genom skolans specifika 
funktion i statsapparaten och vi kan också få kunskap om hur implementeringen uppfattas i en 
organisation präglad av frontlinjebyråkrater. Utifrån beskrivningen av hur implementeringsarbetet 
uppfattats inom skolans värld är det tänkbart att ett liknande implementeringsarbete inom en annan 
del av statsapparaten skulle kunna uppfattas och implementeras på liknande sätt.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med denna studie är att skapa ny kunskap om en implementering av en reform i en organisation, 
närmare bestämt skolan,  med traditioner av tröghet och en organisation med frontlinjebyråkrater 
samt lärares uppfattning om skolans styrning utifrån en studie om lärares uppfattningar om 
Gymnasiereformen 2011. 
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För att uppnå syftet med studien har jag tittat på teorier och tidigare forskning samt implementeringen 
av Gymnasiereformen 2011, GY11 och använd följande forskningsfrågor: 

- Hur uppfattar lärare reformarbetet på sin skola?  
- Hur uppfattar lärare att implementeringen av Gymnasiereformen 2011  påverkar deras 

arbete? 
- Vilka är lärares uppfattning om skolans styrning? 

 
1.2 Disposition 
I det första kapitlet ges en bakgrundsbeskrivning och en problembild av hur olika former av 
verksamheter med jämna mellanrum står inför någon form av förändring eller reformering. 
Beskrivningen motiverar för läsaren varför det är viktigt att skapa mer kunskap om 
implementeringsarbetet i skolans specifika funktion i statsapparaten och i en organisation präglad av 
frontlinjebyråkrater. I det andra kapitlet sammanfattas tidigare forskning som är relevant för denna 
studie och vad vi vet om hur tidigare implementeringsarbete gått till. Denna del presenterar även 
befintlig kunskap om hur implementeringsarbetet bedrivits inom skolans verksamhet och inom 
skolliknande verksamheter. Kapitel tre beskriver det metodologiska övervägandet och 
tillvägagångssättet för studien och vilket analysverktyg som använts. Här finns även en analys av 
metoden med fokus på dess styrkor och svagheter. I kapitel fyra presenteras och sammanfattas 
resultatet ifrån enkätundersökningen i form av en grundläggande analys. Det femte kapitlet innehåller 
en sammanfattande analys av resultatet utifrån tidigare teorier om implementering och styrning samt 
utifrån studiens tre forskningsfrågor. I sjätte kapitlet presenteras några slutsatser utifrån studiens 
resultat och den analys som gjorts på enkätundersökningen med utgångspunkt i tidigare forskning. 
Den sjunde och sista delen är en avslutande diskussion där några av studiens slutsatser lyfts fram och 
diskuteras samt vad vidare forskning och kommande studier skulle kunna handla om.   
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2 Teori och tidigare forskning  
När det gäller forskning kring implementering och de som skall stå för genomförandet har den ofta en 
teoretisk koppling. Den forskning som presenteras här kan ses som både teoretisk och praktisk. Den 
empiriska forskningen för teoretiska resonemang och med anledning av det så har jag valt att 
presentera dem tillsammans.  

Teoridelen utgår ifrån tidigare forskning om hur implementeringsarbete bedrivits inom skolans 
verksamhet, skolliknande verksamheter och för tjänstemän/frontlinjebyråkrater som går att 
jämföras/likställas med lärare. Denna del har till syfte att sammanfatta vad vi vet om hur tidigare 
implementeringsarbeten gått till samtidigt som det utifrån dessa erfarenheter går att göra antagande 
om hur lärarnas uppfattningar om Gymnasiereformen 2011 kan komma att se ut.   

Vilka förväntningar som går att ställa på lärarnas uppfattning om hur implementeringsarbete med 
Gymnasiereformen 2011 gått till kan ta utgångspunkt i tidigare forskning. Utifrån hur tidigare forskning 
beskriver implementeringsarbete inom skolans och liknande verksamheter gör att det går att anta att 
lärarna agerar och reagerar på samma sätt som andra tjänstemän/frontlinjebyråkrater gjort tidigare. 

I teoriavsnittet presenteras olika delar ifrån tidigare forskning. Denna del är uppdelad efter de tre 
huvudspår som framträder i denna studies frågeställningar och utifrån hur enkäten är konstruerad. 
Urvalet är gjort utifrån antagandet att de lärare som ingår i denna studie uppfattat implementeringen 
på liknande sätt. 

2.1 Reformarbete på skolan  
Den svenska skolan har genomgått flera omfattande reformer under efterkrigstiden. Reformerna har 
det gemensamt att de beslutats och genomförts under motstånd ifrån en stor majoritet av lärarkåren. 
I undersökningar som gjorts framkommer det att lärare har mycket dåligt förtroende för skolpolitiker 
och denna situation har därför lett till ett sämre reformklimat inom skolan. (Sannerstedth, 2014) 

Reformer som klubbas i riksdagen får inte direkt genomslag i skolan då skolans personal ibland 
upplever att reformen inte är till skolans fördel. Personalen i skolan visar därför lite eller ingen 
entusiasm för att implementera reformen. De som arbetar inom skolan har professionella 
uppfattningar om hur arbetet i skolan skall bedrivas och dessa uppfattningar stämmer inte alltid 
överens med skolpolitiken. (Pierre, 2018)  

För att förstå offentligt politik behöver den studeras där medborgarna konkret möter politiken i sina 
kontakter med den offentliga förvaltningens lägsta operationella nivå. I detta fall är exemplet på lägsta 
operationella nivå skolan. Medborgarnas förtroende för det politiska systemet avgörs huvudsakligen 
av hur de konkret möter den offentliga politiken. Det är på detta sätt som Rothstein (1987) förklarar 
relationen mellan implementering och legalitet.  

När ett stort projekt där många aktörer är inblandade genomförs är risken stor att något inte blir som 
det är tänkt. Ett gammalt och välkänt problem med politiska beslut är att de ofta inte genomförs som 
beslutsfattarna tänkt sig (Sannerstedt, 2014). Hur en intervention är utformad kan få effekter på själva 
implementeringsprocessen. Om en intervention är stor, krånglig och dyr är den troligtvis svårare att 
förverkliga än om den är liten, tydligt och billig – allt annat lika (Vedung, 2016). 

Oberoende av hur tillämparen är organiserad så finns det generella erfarenheter gällande komplexa 
organisationer.  En av dessa erfarenheter är att komplexa organisationer är trögrörliga. Detta medför 
att implementeringen blir problematisk och att den tar lång tid. Det har den senaste tiden vuxit fram 
en insikt om att komplexa reformer tar lång tid att implementera. Ett tidsperspektiv på fem till tio år 
brukar nämnas.  Det är först efter denna tidsrymd som det går att bedöma vilket genomslag en reform 
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faktiskt fått (Sannerstedt, 2014:42). Även Sundberg (2005) för ett liknande resonemang om att skolans 
institutionella strukturer många gånger överlever de nya läroplansreformerna och benämner det som 
de pedagogiska idéernas långa inkubationstid.  

Det är vanligt att det finns en föreställning om att implementeringsproblem hänger samman med att 
målen för en policy är bristfällig i sin utformning och formulering. När olika politiska reformer tas fram 
är målen ofta ganska vaga och målen är lätta att instämma i men inte lika lätt att konkretisera. Det 
mesta pekar på att en bred politisk enighet har flera fördelar. Frågor som löses med en bred politisk 
enighet kan avföras ifrån den politiska striden och kan därmed ligga fast under en längre tid oberoende 
av valresultat och regeringsskifte. Det innebär att det underlättar för till exempel skolan där det är 
kommuner med olika politiska majoritetsförhållanden som skall genomföra besluten (Sannerstedt, 
2014). 

En planerad reform har större chans att bli framgångsrik om den har de professionella 
organisationernas stöd och vice versa har organisationerna goda möjligheter att framgångsrikt 
motarbeta en politik som de inte tycker om. Det är alltså så att implementeringsproblem kan uppstå 
om tillämparen ogillar det politiska beslutet (Sannerstedt, 2014).  

En annan omständighet som kan påverka är om interventionen tas emot av en fientlig inställd eller 
omotiverad offentlig förvaltning eller om den mottas av en välvillig och starkt engagerad förvaltning 
(Vedung, 2016). I Perssons (2017) studie framträder en grupp lärare med föreställningen att i så hög 
grad som möjligt förverkliga läroplansförfattarnas intentioner. Dessa lärare nämner ofta vikten av att 
göra rätt. De pratar i termer om att det goda lärarskapet och den kompetenta läraren i så hög 
utsträckning som möjligt förmår verkställa ett uppdrag som formulerats av någon annan. I studien 
finns även de som reagerar och agerar på helt motsatt vis. Dessa lärare berättar om hur de vägrat 
verkställa det som upplevs gå på tvären emot det de själva finner mening i och att de istället fortsatt 
på ett sätt som de själva anser vara det rätta.   

Lindensjö och Lundgren (2014) skriver att samhället byggs och styrs med hjälp av lagar. Tillämpningen 
av dessa lagar förutsätter att det finns en grupp som kan uttyda, förvalta och utveckla dem. Kopplat 
till skolans verksamhet så hävdar de att skolan som institution är svår att styra. De som arbetar i skolan 
väntas ha hög professionell kunskap vilken grundar sig i en lång historia. För den som skall styra krävs 
en förståelse av villkoren för den verksamhet som skall styras. 

I litteraturen lyfts två olika perspektiv på implementeringsarbetet fram . De begrepp som nämns i detta 
sammanhang är top-down (uppifrån och ned) och bottom-up (nedifrån och upp) perspektiven. 
Uppifrån och ned perspektivet utgår ifrån auktoritativa politiska beslut som tagits i organisationens 
topp och där det sedan går att urskilja en styrningskedja. Inom skolans värld så skulle kedjan kunna 
vara Skollag – skolförordning – styrning och kontroll från den statliga skoladministrationen – beslut i 
kommunal skolstyrelse – åtgärder på den enskilda skolan – undervisning i klassrummet.  Varje led i 
styrningskedjan ses här som en styrning av följande del i ledet. Top-down perspektivet kan förklaras 
utifrån att det är politikerna som fattar de principiella besluten och tjänstemännen som lojalt sedan 
genomför dessa. I nedifrån och upp perspektivet är utgångspunkten istället  att det offentligas tjänster 
överlämnas till användaren. I skolans verksamhet skulle detta vara eleverna, lärarna och 
undervisningen i klassrummet. Bottom-up modellen har ett förhållande där verkställargruppen utgörs 
av professionella grupper med specialistkunskaper. Detta innebär att tillämparna har en relativ 
autonomi och ett tolkningsutrymme som avser implementeringsarbetets innehåll och form. Det skulle 
därför kunna sägas att implementeringen i praktiken avgörs på förvaltningsnivå snarare än på 
politikernivå (Berg, 2003: Sannerstedt, 2014). 
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Som en motvikt till tidigare forskning som beskriver en bild av lärare som svårpåverkade och 
förändringsobenägna redogör Persson (2017) för hur de lärare som ingår i studien säger att de 
anstränger sig  för att försöka följa läroplanförfattarnas intentioner. Detta är till viss del ett motsatt 
förhållande till vad som ofta framhålls i tidigare forskning. De intervjuade lärarna anger att de hanterat 
det nya uppdraget på liknande sätt som det gamla. En övervägande del av lärarna beskriver hur det 
försökt anpassa sin undervisning i linje med den nya kursplanen. I de skildringar som beskrivs framgår 
även hur lärarna upplevt att uppdraget varierat kraftigt.  

Med utgångspunkt i ovanstående teorier gällande om top-down, bottom up och de inblandades 
inställningen till implementering av nya reformer och olika typer av styrning går det att anta att 
Gymnasiereformen 2011 inte fullt ut kommer att implementeras på det sätt som politiken tänkt sig. 
Det är många olika instanser som den politiskt fattade reformen skall passera innan det kommer till de 
som faktiskt skall genomföra besluten i praktiken och det kan hinna hända mycket med reformens 
tänkta intention på vägen dit. Det blir som Lundgren (2015) skriver att även i utbildningsvetenskapliga 
sammanhang har lärarens uppdrag kommit att hanteras som ett policyimplementeringsproblem.  

Utifrån tidigare forskningsbeskrivning av implementeringen av större reformer i komplexa 
organisationer går det att förvänta sig att implementeringen av Gymnasiereformen 2011 kommer att 
uppfattas som krånglig, stor och tidskrävande av lärarna som är berörda. Det går också att tänka sig 
att de tillfrågade lärarna nu kan uttala sig om hur reformen fallit ut och realiserats då det nu gått snart 
sju år sedan den infördes.  

I tidigare forskning beskrivs således att lärarna främst tagit emot tidigare förändringsarbete med 
motstånd och utan entusiasm. Men detta är något som Perssons (2017) studie belyser ur ett annat 
perspektiv då han lyfter fram forskning som visar på att lärare reagerar på olika sätt vid 
implementeringen av en ny reform. I hans egen studie framstår lärarna varken som fri eller ovillig att 
ändra på sig. En viktig aspekt som framkommer är att det skiljer sig åt mellan olika lärare och att en 
utbildningsreform är känsloladdad. Utifrån hur lärares reaktioner sett ut vid tidigare reformer är det 
tänkbart att reaktionerna blir på liknande sätt även denna gång.   

2.2 Påverkan på lärarnas arbete  
Implementeringsproblemet handlar om att politiska beslut inte genomförs i enlighet med de politiska 
makthavarnas intentioner (Berg, 2003:98). När stora projekt skall genomföras där många olika grupper 
är involverade finns det en övervägande risk att projektet inte går som det är tänkt ifrån början. Det 
politiskt fattade beslutet genomförs inte så som beslutsfattarna avsett vilket leder till ett 
implementeringsproblem. Denna problematik där olika enheter försöker uppfylla målen på ett sätt 
som politikerna inte tänkt sig och som till och med skulle kunna motverkar intentionerna inom området 
är något som flera vittnar om i tidigare forskning. Följden blir att styrningens reliabilitet inte är 
fullständig då beslutsfattarens styrning av tillämparen inte följs fullt ut (Rothstein, 2014b: Sannerstedt, 
2014).  

Det finns flera studier och myndighetsrapporter som handlar om att bedöma och värdera lärares 
förmåga att följa läroplanen (Lindensjö & Lundgren, 2014). Skolverket kom 2013 med en rapport som 
sammanfattar de senaste årens forskning om utbildningsreformer. Den bild som målas upp i rapporten 
är att skolan är en svårstyrd och förändringsobenägen institution (Skolverket 2013). 

Det som beslutats av de demokratiskt tillsatta organen inom ett område är inte alltid det som 
genomförs i praktiken. Detta kallar Rothstein (2005:68) för demokratins svarta hål. De valda politikerna 
har ett begränsat inflytande över utformningen av den offentliga politiken då det är någon annan som 
skall genomföra besluten i praktiken. En följd av detta är att medborgarnas uppfattning om den 
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offentliga politiken till stor del avgörs av hur de  uppfattar kontakten med välfärdsstatens olika 
program och åtgärder (Rothstein, 2014b). 

En fördel med vaga mål i de policys som genomförs av till exempel lärare är att vissa frågor lämnas till 
de som  har den professionella kompetensen. Det finns även en nytta med att ge tillämparen 
handlingsfrihet när det gäller att hantera nya och oförutsedda situationer som inte politikerna kunnat 
ta hänsyn till när styrningen utformades. Om de policys som utformas har långtgående preciseringar 
så kan det även få till följd att den styrningen snabbt blir inaktuell när till exempel nya 
behandlingsmetoder och nya tekniska lösningar etableras. De för området specifika kunskaperna 
utvecklas snabbt vilket gör att det som igår ansågs vara den lämpligaste metoden kanske inte är det 
imorgon. Denna kunskap förväntas därför existera hos de professionella kårer som arbetar inom dessa 
områden. En annan infallsvinkel är att en metod som fungerar för en typ av problem eller situation 
inte alls fungerar i en annan (Sannerstedt, 2014: Rothstein, 2014a). 
 
2.2.1 Frontlinjebyråkrater 
När det gäller lärarens roll i skolan relateras denna ofta till Lipskys (1980) teori om frontlinjebyråkrater. 
En frontbyråkrat går att definiera som den kategori som befinner sig längst ut i genomförandets yttre 
förgreningar och det är de som arbetar direkt mot slutmottagaren. Frontbyråkratens uppgift är att 
kompetent och neutralt tillämpa gällande regelverk på individer och/eller kollektiv. Uppgiften för 
frontlinjebyråkraterna blir således att tillämpa en policy och inte att skapa den. Frontlinjebyråkraterna 
är de som förmodas genomföra offentliga åtgärder och i realiteten vara den operativa personalen som 
utför och realiserar fattade beslut. Frontlinjebyråkraterna blir därmed den operativa personalen som 
möter medborgaren/klienten och kommer att utforma och utföra den offentliga politiken (Vedung, 
2016: Rothstein, 2014b: Lipskys, 1980: Fredriksson, 2018). 

Frontlinjebyråkrater kan anses vara en brokig skara vilket kan exemplifieras genom att vissa har stor 
frihet medan andra har mycket liten eller en begränsad frihet. En kategori frontlinjebyråkrater som 
tillhör kategorin som har större frihet är lärare. Ett annat exempel är att vissa frontlinjebyråkrater 
beblandar sig fysiskt med sina klienter medan andra inte har något personlig kontakt alls. Utifrån detta 
resonemang så befinner sig lärare i den kategori som har fysisk kontakt och beblandar sig med sina 
klienter (Vedung, 2016). 

När det gäller frontlinjebyråkrater och frontorganisationer brukar teorin om treenighet lyftas fram. 
Treenigheten består i att frontlinjebyråkraterna behöver förstå – vilja – kunna när en reform skall 
implementeras. Utifrån policyforskningens synvinkel skulle följande tre frågor vara relevanta att ställa 
i resonemanget om treenigheten: i vilken utsträckning förstår, vill och kan frontbyråkraten 
implementera en ny reform? Om förståelsen och viljan ställs åt sidan så kan till exempel bristen på 
resurser påverka huruvida frontbyråkraten kan genomföra implementeringen eller inte. Det påpekas 
ofta i litteraturen att det är brist på medarbetare och teknisk utrusning vilket får till följd att 
frontlinjebyråkraterna inte kan utföra sitt arbete. När det gäller bristande styrningsföljning behöver 
man rikta uppmärksamheten mot tillämparen. Tillämparen skall förstå beslutet viket innebär att den 
direkta styrningen skall vara entydig. Den som är tänkt att praktisera beslutet skall även kunna 
genomföra det vilket innebär att de resurser som krävs för att genomföra beslutet skall finns. Utifrån 
den tredje delen skall tillämparen vilja genomföra beslutet vilket konkret innebär att tillämparen vill 
göra det (Vedung, 2016: Lundqvist, 1987: Sannerstedth, 2014). 

Då ett politiskt beslut skall genomföras behöver tillämparen olika former av resurser. Generella 
exempel på resurser är lokaler, utrusning, personal, kompetens och pengar. Mer konkret för skolans 
verksamhet så anses en effektiv undervisning som tillgodoser både kunskaps- och fostransmålen 
behöva mindre klasser – det vill säga mera resurser. Här uppmanas dock till att anta ett kritiskt 
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förhållningssätt innan man instämmer i påståendet att brister i implementeringen har sin grund i 
bristande resurser. En anledning till detta är att tillämparen nästan alltid har skäl till att försöka skaffa 
sig mer resurser. Frontlinjebyråkraterna har alltid en överhopning av arbetsuppgifter som de inte 
hinner utföra utan behöver ständigt prioritera, ransonera, avvisa och ordna köer. Det finns alltid en 
anledning för frontlinjebyråkraterna att påtala behovet av en minskad arbetsbörda för att kunna 
erbjuda en bättre verksamhet.  Ett problem som frontlinjebyråkraterna ställs inför är att de aldrig fullt 
ut kan erbjuda den service som brukarna efterfrågar då de lider av en kronisk resursbrist. Vardagen för 
frontlinjebyråkraterna innebär ofta knappa materiella resurser, tidsbrist och personalbrist vilket även 
går att ses som ett sätt att politiskt styra skolverksamheten. Ett tydligt konkret exempel på detta är när 
lärarna i Lindahls (2015) studie beskriver att de inte har tid att samarbeta med andra lärare och när de 
säger att bristen på tid gör att de ännu inte hunnit sätta sig in i programmålen (Sannerstedt, 2014: 
Lipsky, 1980: Fredriksson, 2018). 
 
2.2.2 Friutrymme 
Politikerna måste lämna ett mer eller mindre stort handlingsutrymme, frirum, för egna och 
självständiga beslut som fattas av grupper med professionella aktörer. I förlängningen innebär detta 
enligt verkställandegrupperna i praktiken kommer att fatta beslut av politisk eller i alla fall 
”halvpolitisk” karaktär och på så sätt hävs den tydliga gränsen mellan politik och förvaltning (Berg, 
2003). 

Frirumsmodellen utgår ifrån att styrdokument i formell mening syftar till att styra skolans arbete i den 
riktning som huvudmännen önskar. Denna mångtydiga och motsägelsefulla styrning av skolan utgör 
yttre gränser för en verksamhet som är sanktionerad av stat och samhälle. Frirumsmodellens inre gräns 
utgörs av ledningen av och i skolan och den skolkultur som råder. Förhållandet mellan skolans inre och 
yttre gränser kan betecknas som två olika maktcentra för skolans styrning och skolors ledning. 
Innehållet i en skolas faktiska arbete avgörs av styrkeförhållandet inom och mellan dessa maktcentra. 
Utifrån detta resonemang kan skolutveckling ses som en process med syfte att upptäcka och erövra 
det tillgängliga och outnyttjade friutrymmet (Berg, 2003). 

Läraren har ett stort handlingsutrymme gentemot politikerna som en konsekvens av att deras arbete 
är allt för komplext för att detaljstyra på politisk väg. Handlingsutrymmet öppnar för att andra aktörer 
påverkar frontlinjebyråkraternas arbete vilket innebär att frontlinjebyråkraterna själva får ett 
betydande utrymme att påverka hur de hanterar sitt arbete (Fredriksson, 2018). 

Lärarna upplever att styrdokumenten ger möjlighet till tolkningsutrymme vilket leder till att de ges stor 
frihet att agera. Konkret ute i verksamheten kan det få till följd att lärarna använder sin kunskap på 
olika sätt i relation till upplevelsen av sitt friutrymme. Detta kan leda till att lärare använder sitt 
kunnande om styrdokument på varierande vis (Karlefjärd, 2011). Möjligheten att tolka 
styrdokumenten och lärarnas höga grad av autonomi är även någonting lärare i Lindahls (2015:119-
123) studie bekräftar. Detta i sin tur leder till att frontlinjebyråkraterna får ett stort individuellt 
handlingsutrymme för att utforma sitt arbete med brukarna. 

2.2.3 Undervisningspraktik  
Samhället byggs och styrs med hjälp av lagar. Tillämpningen av dessa lagar förutsätter att det finns en 
grupp som kan uttyda, förvalta och utveckla dem. Kopplat till skolans verksamhet så är skolan som 
institution svår att styra. De som arbetar i skolan förväntas ha en hög professionell kunskap vilken 
sträcker sig långt tillbaka i tiden. För den som skall styra krävs en förståelse av villkoren för den 
verksamhet som skall styras (Lindensjö & Lundgren, 2014). 

Idag är lärarrollen betydligt mer komplex än vad den var före decentraliseringen då det är flera nya 
delar som förväntas ingå i lärarrollen idag. Dessa delar kan vara myndighetsutövning, att självständigt 
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ta ställning i värdefrågor, konkurrens ifrån friskolor och att vara entreprenörer och marknadsförare. 
Lärarnas tjänstemannaroll har därmed förändrats under de senaste trettio åren. Övergången ifrån en 
regelstyrd till en målstyrd skola kan ses som en av de främsta förklaringarna. Styrdokumenten var 
tidigare omfattande och specificerade men är nu mer öppna och kortfattade vilket gör lärare mindre 
byråkratiska  och skapar ett större professionellt utrymme. Skolans verksamhet bygger istället på att 
lärare är professionella aktörer som utformar verksamheten utifrån styrdokumentens intentioner 
(Pierre, 2018: Karlefjärd, 2011). 

Två år efter att Gymnasiereformen 2011 infördes visar det sig att lärarna arbetar med att ändra sina 
gamla uppgifter och utforma dem efter de nya kriterierna.  Det är sannolikt att det finns lärare som 
fortfarande efter införandet av en ny reform arbetar efter de gamla styrdokumenten (Lindahl, 2015). 
Flera lärare vittnar även om att de gör fler bedömningar och att dokumentationen ökat. De har även 
ökat tempot för att hinna med mer samtidigt som flera lärare hävdar att den ökande stoffmängden 
förhindrar möjligheten att ge eleverna något mer än hastigt hanterade ytkunskaper (Persson 2017). 

Vissa lärarna tycker att styrdokumenten är otydliga och svåra att tolka men att den upplevda 
otydligheten i sig öppnar för en större frihet. Det finns även lärare som uppger att de inte bryr sig så 
mycket om styrdokumenten och av den anledningen upplever sig fria i sin undervisning. Lärarna är 
tydliga med att vissa styrdokument eller delar av styrdokumenten väger tyngre än andra (Karlefjärd, 
2011). 

Lärarnas roll i skolan är inte helt enkel utifrån ovanstående beskrivningar av vad som ingår i åliggandet 
och vad som förväntas att lärarna skall göra. Uppdraget är heller inte helt tydligt när det gäller styrning 
utan det lämnas ett mer eller mindre stor friutrymme som lärarna måste hantera och förhålla sig till. 
När det som i denna studie är en ny reform som har implementerats går det att förvänta sig att lärarna 
genomför och realiserar de politiskt fattade besluten men att friutrymmet gör att 
implementeringsarbetet kan se olika ut mellan olika lärare. En fråga som är aktuell när det gäller 
reformarbetet i skolan är hur lärarna förändrar sin undervisningspraktik. Kort sagt blir frågan om 
lärarna gör det de blir tillsagda? 

Utifrån resonemangen  kring tid och resurser eller snarare bristen på detta går det att förvänta sig att 
lärarna i denna studie kan tänkas ha liknande uppfattning när det gäller resursbrist i olika former. 

2.3 Styrning av skolan 
Svensk politik har allt mer kommit att övergå ifrån att styra verksamheten med precisa regler till att 
istället använda sig av övergripande mål. Detta får till följd att flera viktiga beslut som påverkar 
medborgarna måsta fattas av förvaltningsorgan och enskilda tjänstemän vilka inte kan skapa 
legitimitet för besluten genom att hänvisa till den demokratiska representationsprincipen då det inte 
är någon demokratiskt vald församling som varit inblandad när dessa beslut fattats (Rothstein, 2014a). 

Denna form av decentraliseringen skapar en otydlig politisk styrning av skolan vilket leder till att de 
reformer som genomförs inte alltid faller ut som det är tänkt. Otydligheten består i att det nu finns ett 
större antal aktörer än tidigare som formulerar normer och mål för skolarbetet. Det är bland annat 
Utbildningsdepartementet, Skolverket, andra statliga myndigheter, kommunala politiker och 
professionella organisationer. Dessa aktörer formulerar otydliga eller motstridiga mål för skolans 
verksamhet vilket orsakar problem i skolorna när verksamheten skall styras av varierande mål (Pierre,  
2018). 
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2.3.1 Välfärdsstaten 
Under 1980-talet framfördes kritik mot välfärdsstaten genom att de omfördelande statliga systemen 
kommit att präglas av byråkratisering, maktfullkomlighet och expertstyre vilket lett till att de statliga 
systemen ökat avståndet till medborgarnas behov. Välfärdsstaten fick ständigt ta på sig nya 
samhällsuppgifter vilket utvecklades till en svåröverskådlig byråkrati. Konsekvensen av detta blev att 
medborgarna alienerats och därmed riskerar välfärdsstaten att undergräva sin egen legitimitet 
(Rothstein, 2014b). 

Bilden av en allt mer ifrågasatt välfärdsstat bör ställas mot det faktum att medborgarna i opinions- och 
surveyundersökningar visar sitt stöd för existerande välfärdssystem. I internationella sammanhang 
visar det sig också att medborgarna stöder statliga insatser för grundläggande ekonomisk trygghet, 
utbildning och vård. Detta mönster är även giltigt för Sverige där stödet för den offentliga 
välfärdspolitiken är högt. De undersökningar som gjorts visar att medborgarna värnar om principen att 
staten skall stå för ekonomiskt trygghet och tillhandahålla sociala tjänster som skola och sjukvård 
(Rothstein, 2014b). 

Det finns en komplexitet inom skolan som bottnar i att skolan som institution är ålagd av staten att 
verka för vissa uttalade uppdrag samtidigt som skolan förväntas genomföra andra mer outtalade 
uppdrag av samhället. Innehållet i dessa uppdrag är inte alltid systematiskt sammanlänkande. Det är 
utifrån dessa förutsättningar viktigt att lyfta fram och skärskåda skolans komplexitet och peka på 
orsaker till detta och utifrån denna grund diskutera skolans verksamhet och skolans arbete och möjliga 
utveckling (Berg, 2003). Vid styrningen av skolan är det viktigt att ha i åtanke att skolan har sin egen 
historia och sin egen tradition och att det inte är en mekanisk styrprocess att styra skolan (Lindensjö 
& Lundgren, 2014). 

2.3.2 Decentralisering 
Den förändrade relationen mellan stat och samhälle har haft återverkningar på skolan som institution.  
Det finns en komplexitet inom skolan som under 1990-talet stärkts i samband med decentraliseringen, 
avregleringen, kommunaliseringen och införandet av ett mål- och resultatstyrningssystem. Förenklat 
innebär förändringen att vissa centralt utformade detaljregler istället ersatts av ramregler (Berg, 2003). 
Resultatet har blivit att verksamheten styrs av mera generella mål än utav precisa regler. Tendensen i 
den offentliga verksamheten har under början av 2000-talet varit en övergång ifrån regelstyrning till 
målstyrning (Rothstein, 2005b). 

En variant av decentralisering är när staten låter kommunerna själva bestämma vad de skall göra och 
inte göra. En annan variant är att låta lagstiftningen ange målen för verksamheterna och därefter låta 
kommunerna själva bestämma hur verksamheterna skall organiseras. Under 1980-talet och början på 
1990-talet var det främst denna typ av decentralisering som genomfördes i Sverige. Kommunerna runt 
om i landet gavs större inflytande över regleringen av tidigare specialreglerade sektorer som till 
exempel skolsektorn. Istället för att ha detaljerade regler infördes ramlagar som definierar målen för 
verksamheten inom en viss sektor till exempel skolsektorn. Det är sedan upp till kommunerna att 
utforma och genomföra verksamheten inom dessa ramar (Pierre, 2014). 

Syftet med den decentralisering som genomförts i Sverige de senaste 10-15 åren har varit att stärka 
kontakterna mellan förvaltningen och övriga samhället. Kontakterna mellan medborgare och den 
offentliga sektorn sker nästan uteslutandet på lokal nivå. Då kommunerna fått ett större inflytande 
och kontroll över offentliga uppgifter har man försökt att skapa bättre förutsättningar att anpassa den 
offentliga servicen efter de lokala behoven. I dessa fall har politisk och administrativ decentralisering 
gått hand i hand (Pierre, 2014). 
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Decentraliseringen lyfts ibland fram som en lösning på välfärdsstatens legitimitetsproblem. Genom 
decentraliseringen skulle verksamheten anpassas till medborgarnas faktiska behov och på så sätt leva 
upp till idealet som det demokratiskt styrda kollektivet (Rothstein, 2014b). Decentralieringen kan ses 
som en strategi för att möjliggöra förnyelse och möta förändring. En decentralisering ökar möjligheten 
att lokalt anpassa skolan och ger samtidigt större utrymme för de professionella att välja vägar att nå 
målen. Idag ställs det helt nya krav på skolans arbete. De nya kraven gäller till exempel kompetens, 
kunskapers struktur, volym och tillgänglighet och det går inte att möta dessa krav med en centralt styrd 
skola (Lindensjö & Lundgren, 2014). 

Få politiska begrepp har en så positiv klang som decentralisering. På något sätt är detta en 
sammanfattning av medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut, småskalighet, lokalt 
självbestämmande och variation av service. Den grundläggande filosofin som tycks råda är att om vi 
bara får bestämma själva utan inblandning av centrala byråkrater och centrala politiska direktiv så blir 
besluten sunda och åtgärderna de rätta. En mer generell definition av decentralisering är att det sker 
en förflyttning av politiskt och/eller administrativ makt och formell kompetens från centrala 
institutioner till institutioner på lägre nivåer – från centrum till periferi. I de decentralieringsprocesser 
som genomförts i Sverige har decentraliseringen setts som ett instrument för att den offentliga 
servicen skulle anpassas efter lokala behov och förutsättningar. I den tidigare centraliserade modellen 
var det i stort sett omöjligt för kommunerna att sätta sin egen prägel på till exempel skolans 
verksamhet (Pierre, 2014). 

Sedan decentralieringen av skolan genomfördes är skillnaderna i kommunerna större än innan. Blickar 
man tillbaka i tiden har skolan under en relativt kort tid genomgått mycket påtagliga förändringar. 
Skolan hade under slutet av 1980-talet staten som huvudman och den statliga styrningen fastställdes 
i detaljerade läroplaner. Under denna period hade inte kommunala politiker möjlighet att påverka 
skolverksamheten. Decentralieringen gjorde således genomgripande förändringar när det gäller 
skolans huvudman, dess styrning, finansiering och när det gäller antalet institutionella nivåer. För de 
som arbetar inom skolan blir dessa förändringar tydliga då de många gånger har en lång erfarenhet av 
skolvärlden (Pierre, 2014). 

Skolan har genom decentraliseringen getts större inflytande över läroplan och resursfördelning vilket 
verkar ha skapat en osäkerhet om vad kommunerna har rätt att göra. I resonemanget kring 
decentraliseringens konsekvenser lyfts problemet med finansiering av verksamheten fram. Många 
kommuner klagar över statens benägenhet att vältra över kostnader på kommunerna samtidigt som 
man decentraliserar huvudmannaskapet och regleringsfunktionerna (Pierre, 2014). 

I den kommunaliserade skolan finns en friktion mellan olika institutionella nivåer. Det finns en 
upplevelse av att lärarna kommer i kläm mellan å ena sidan statliga regler om undervisningens kvalitet 
och å andra sidan en kommunal ekonomi som inte satsar tillräckligt på skolan. I ett institutionellt 
sammanhang är det en högre nivå som definierar målsättningarna och kvalitetskriterierna för en 
offentlig verksamhet medan det är en lägre nivå som skall finansiera verksamheten inom ramen för en 
ansträngd budget vilket leder till frustration hos personalen. Decentraliseringen av skolan och 
friskolereformen går hand i hand och ger stöd till hypotesen att statens möjlighet att styra skolan 
försvagades under 1980-talet. Skolans mer decentraliserade roll gör att styrningen av skolan befinner 
sig i ett spänningsfält mellan två normsystem, politiken och professionen (Pierre, 2014). 

Utifrån hur decentraliseringen beskrivits ovan, som lösningen på välfärdens legitimitetsproblem, så 
skulle det förväntade utfallet av svaren på frågorna om skolans styrning och vem som skall ha det 
övergripande ansvaret för implementeringen av en gymnasiereform vara att det skall ske så långt ner 
i kedjan som möjligt.  
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Med utgångspunkt i resonemanget om hur välfärdsstaten styrs, att svensk politik har övergått ifrån 
precisa regler till övergripande mål och att det inte är möjligt att utforma exakta regler som täcker alla 
de upptänkta situationerna som kan uppstå går det att anta att även de lärare som besvarat på enkäten 
delar denna uppfattning. 

2.4 Sammanfattning teori och forskning  
När det gäller tidigare forskning om reformarbetet på skolan så konstateras att det genom åren 
genomförts flertalet omfattande reformer och att detta lett till ett sämre reformklimat inom skolan. 
De som arbetar inom skolan har ofta en professionell uppfattning om hur arbetet skall bedrivas och 
det är inte alltid dessa uppfattningar stämmer överens med den skolpolitik som förs. Större delen av 
den tidigare forskning beskriver lärare som svårpåverkade och förändringsobenägna men det finns 
även exempel där lärarna anstränger sig för att försöka följa läroplansförfattarnas intentioner.  

Forskningen konstaterar också att det finns generella erfarenheter om att komplexa organisationer 
ofta är trögrörliga och att det tar lång tid att implementera komplexa reformer. En bidragande orsak 
till detta är de många olika aktörer som är inblandade och att det ofta är en lång styrningskedja längs 
vägen. Detta är en del utav implementeringsproblemet som handlar om att politiska beslut inte 
genomförs på det sätt som de politiska makthavarna tänkt.   

Utifrån tidigare forskning så går det inte i förväg säga hur en omfattande reform kommer att landa i 
skolan och att det med stor sannolikhet kommer att skilja sig åt mellan olika kommuner, skolor och 
lärare. En bidragande orsak till att utfallet kan se olika ut är att den politiskt framtagna reformen har 
vagt framställda mål som är lätta att instämma i men svårare att konkretisera. Det kan även bero på 
att politikerna är tvungna att lämna ett visst handlingsutrymme – frirum – för egna och självständiga 
beslut som fattas av grupper med professionella aktörer, i det här fallet lärare.  

För att frontlinjebyråkraterna skall implementera nya reformer krävs att de förstår, vill och kan införa 
själva reformen. Många gånger lyfts bristen på eller begränsade resurser fram som en bidragande 
orsak till om frontlinjebyråkraterna kan genomföra implementeringen eller  inte.  

Under 1990-talet genomfördes en decentralisering av den svenska skolan. Detta gav kommunerna ett 
större inflytande än tidigare då det innan var staten som hade huvudmannaskapet för skolan. I 
samband med decentraliseringen infördes ramlagar som definierar målen för verksamheten istället för 
detaljerade regler som det var innan. Det är sedan upp till kommunerna att utforma och genomföra 
verksamheten inom de införda ramlagarna.  

Tidigare forskning konstaterar att decentraliseringen ibland lyfts fram som lösningen på 
välfärdsstatens legitimitetsproblem. Det skall vara medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut 
och få till ett lokalt självbestämmande. Decentraliseringen beskrivs även som ett instrument för att 
den offentliga servicen skall kunna anpassas efter lokala behov och förutsättningar.   

En konsekvens utav decentraliseringen som beskrivs i tidigare forskning är att skillnaderna i 
kommunerna är större nu än innan. Det är många kommuner som klagar över statens benägenhet att 
lämpa över kostnaderna på kommunerna. Detta sker samtidigt som decentraliseringen gett 
kommunerna större inflytande över läroplan och resursfördelningen vilket verkar skapat en osäkerhet 
hos kommunerna om hur de skall göra och vad som är rätt och fel. 
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3. Metod  
Metoden för att samla in och analysera data sker genom en enkät (Bilaga 1) till gymnasielärare om 
implementeringsarbetet av Gymnasiereformen 2011, GY11. Som metodologiska analysverktyg görs en 
analys utav enkätsvaren kopplat till tidigare forskning och de förväntningar som kan tänkas ställas vid 
en implementering av en omfattande reform inom skolans värld.  

Syftet med studien är att bidra till och ge oss kunskap om implementeringen av en reform i en 
organisation med traditioner av tröghet och i en organisation med frontlinjebyråkrater. För att få 
kunskap om denna implementering har studien utgått ifrån följande tre frågeställningar: Hur uppfattar 
lärare reformarbetet på sin skola,  hur uppfattar lärare att implementeringen av Gymnasiereformen 
2011 påverkat deras arbete samt vilka är lärares uppfattningar om skolans styrning? 

Respondenternas uppfattningar, utifrån enkätsvaren, kommer att analyseras i relation till tidigare 
forskning och teorier där syftet är att skapa en förståelse för hur implementeringen av reformen 
uppfattas av lärare ute på skolorna och hur lärarnas arbete påverkats av reformen samt vilken 
uppfattning lärarna har om styrningen av skolan. Kunskapen om reformen utgår således ifrån 
respondenternas enkätsvar gällande implementeringen och på så vis får vi kunskaper om hur 
processen sett ut.  

3.1 Genomförandet/tillvägagångssätt  
Studien tog sin början i inläsning av tidigare forskning om implementering av reformer generellt och 
sedan även specifikt för skolans verksamhet. Vid valet av litteratur till denna studie så gjordes samtligt 
ett val att inte ha med annan litteratur. Urvalet av litteratur, undersökningar och studier är därmed att 
betrakta som subjektiv. Den litteratur som valts ut skall ge en representativ bild av 
implementeringsforskningen i stort men även för den del som är kopplad till skolans verksamhet. Den 
tidigare forskning som valts ut motiverar att denna studie genomförs med hjälp utav en enkät.  

Varje vetenskaplig studie tar avstamp i vad man redan vet för att sedan mejsla fram det man inte vet 
och motivera varför detta behöver undersökas. Syftet med inläsningen var således att få en bakgrund 
till och förståelse för hur implementeringen av reformer generellt sett ut och hur det specifikt 
uppfattats och sett ut i skolans verksamhet. Denna bakgrund och förförståelse skall sedan sättas i 
relation till och jämföras med hur lärarna uppfattar att arbetet med implementeringen av 
Gymnasiereformen 2011 gått till och hur införandet påverkat deras yrkesvardag. Utifrån lärarnas 
uppfattningar om implementeringens genomförande är tanken även att få kunskap om deras 
uppfattning gällande styrningen av skolan. 

Denna studie har en betoning på det Esaiasson, Gilljam och Wängnerud (2017) benämner som en 
respondentundersökning. I en respondentundersökning är det svarspersonerna själva och deras tankar 
som är studieobjektet. Här försöker man ta reda på vad svarspersonerna själva tycker och tänker om 
det som undersökningen gäller. I denna studie är jag ute efter uppfattningar om reformen, 
uppfattningar om skeendet lärarna varit med om själva samt vilket stöd de anser sig fått.  

För att finna svar på frågeställningarna har det metodologiska tillvägagångssättet för denna studie varit 
en enkätundersökning. Den genomförda enkätundersökningen kan liknas med det som Esaiasson et. 
al (2017:31) benämner som frågeundersökning. Med en frågeundersökning menas att samma frågor 
ställs till samtliga svarspersoner och att frågorna är relativt strukturerade och återföljs av fasta 
svarsalternativ. Trost och Hultåker (2016) använder i detta sammanhang begreppet standardisering. 
En hög grad av standardisering innebär att samtliga respondenter får samma frågor och 
frågeställningar. Vid en hög grad av standardisering så finns det inte några variationer (Trost & 
Hultåker, 2016:58). Frågorna har ställts till ett urval personer ifrån en bestämd population ( i detta fall 
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gymnasielärare) och syftet med undersökningen är att beskriva hur svarsmönster ser ut och förklara 
varför olika grupper i populationen svarar som de gör.  

Vid enkätundersökningar är en hög grad av standardisering önskvärd. Det innebär att enkäterna ser 
likadana ut, sänds ut samtidigt och att svarsförhållandena är lika (Trost & Hultåker, 2016:58). Denna 
studie kan anses ha en hög grad av standardisering när det gäller utformningen av enkäten och att den 
skickats ut vid samma tillfälle. Det som är mer problematiskt är att själva svarssituationen. Orsaken till 
att svarssituationen är mer problematisk är att den aldrig blir lika för respondenterna vilket innebär 
att denna del inte blir standardiserad i hög grad.  

Det vore önskvärt att förhållandena var lika även när det gäller svarstillfället men respondenterna i 
denna studie, som skickats ut via mail, kan svara på enkäten när de vill. Detta innebär att de mänskliga 
faktorerna inte går att styra vid denna enkätundersökning och konsekvensen blir då att 
respondenterna inte har samma förutsättningar trots att tanken bakom var att undersökningen skulle 
vara så standardiserad som möjlighet.  

Trost och Hultåker (2016) menar att en studie nästan aldrig blir standardiserad i hög grad. Det som går 
att påverka är om undersökningen är strukturerad eller ostrukturerad. Med strukturerad menas till 
exempel att det på förhand finns givna svarsalternativ vilket denna studie har. I sitt resonemang kring 
en undersöknings reliabilitet åsyftar de att mätningen skall vara stabil och inte vara utsatt för 
slumpinflytelse. För att en förnyad mätning skall ge samma resultat vid skilda tidpunkter krävs att 
förhållandena är statiska vilket är svårt att uppnå. Det är snarare så att vi istället kan förvänta oss skilda 
resultat vid olika tidpunkter. En del i det sammansatta begreppet reliabilitet är kongruens. Kongruens 
innebär att någonting är fullständigt lika. Vid en enkätstudie är detta relevant och avser då att det finns 
en likhet mellan frågor som avses mäta samma sak. Mer specifikt för just en enkätundersökning 
innebär det att man ställer ett antal frågor om ungefär samma företeelse för att på så vis kunna få med 
alla dess nyanser. 

Enkäten skickades via en länk i ett mail till respondenterna. När det gäller webbaserade enkäter så är 
det inte alltid så lätt att få en överblick hur omfattande en enkät är och hur lång tid det kan tänkas ta 
att besvara den. Ett sätt att skapa någon form av överblick av hur långt man kommit i webbenkäten är 
att visualisera hur stor del som är avklarad och hur stor del som kvarstår. Detta hjälpmedel fungerar 
dock inte alltid som det är tänkt. En följd av att det inte är så lätt att få en överblick när det gäller 
webbaserade enkäter är att den som besvarar enkäten ger upp alldeles på slutet utan att veta att det 
bara återstod ett fåtal frågor. Hade enkäten varit i tryckt form hade respondenten lättare kunnat skapa 
sig en överblick hur omfattande enkäten är och det hade även gått att sprida ut ifyllandet på flera 
tillfällen på ett enklare sätt. Möjligheten finns även att dela upp ifyllandet av en webbenkät men 
erfarenheten säger att det sällan görs (Trost & Hultåker, 2016). 

I denna studie angavs den beräknade tidsåtgången i informationstext som fanns i mailet för att ge 
respondenterna en uppfattning om enkätens omfattning. Valet av en webbaserad enkät i denna studie 
baserades på flera av de fördelar som finns med att genomföra en webbenkät. I en webbenkät 
registreras respondenternas data av sig själv vilket minskar risken för att den som skall sammanställa 
enkäten matar in felaktiga data. Det är även mer kostnadseffektiv och miljömässigt bättre, både vid 
det första utskicket och för påminnelserna,  då det inte går åt något papper för själva enkäten och inte 
heller några kuvert. Respondenterna behöver inte heller returnera enkäterna genom att posta dem i 
en brevlåda utan när de skall skicka in enkäten så gör de det via ett knapptryck.  
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3.2 Konstruktion av enkäten 
Konstruktionen av enkäten till denna studie utgår ifrån och bygger på Skolverkets rapport om Lärarnas 
uppfattningar om 2011 års gymnasiereform och den enkät som då skickades ut till 7000 
gymnasielärare med syftet att få veta vilka förutsättningar lärare fått på skolan för att arbeta med 
reformen och hur lärarnas dagliga arbete påverkats (Skolverket, 2014).   

Frågekonstruktionen bygger på de frågor som ställdes utav Skolverket men är omformulerade för att 
passa denna studie. Det finns även en del i enkäten, för denna studie, som inte fanns med i den 
undersöknings som Skolverket konstruerat. Delen som handlar om lärarnas uppfattning om styrningen 
av skolan finns enbart med i denna studie. När Skolverket genomförde enkäten hade det gått ett år 
sedan reformen infördes och när denna studie genomfördes hade det gått ytterligare sex år. 
Tidsaspekten blir därmed också en faktor som skiljer de olika enkäterna åt. Det fanns även delar i 
Skolverksenkäten som inte är helt relevanta för att ge svar på denna studies forskningsfrågor. En sådan 
del var till exempel frågor som bedömning och betygsättning som i denna studie är mindre omfattande 
än i Skolverksenkäten.  

När det gäller konsten att formulera frågor så finns det sex huvudsakliga källor och instrument för den 
som vill formulera bra frågor. Ett av dessa instrument är att titta på vad andra forskare redan 
formulerat för frågor i avsikt att mäta det jag själv skall undersöka. Genom att använda denna metod 
går det att få fram frågor som redan är granskade och genomdiskuterade och det ges även möjlighet 
att jämföra empiriska resultat med tidigare undersökningar. Det är inte på något sätt osjälvständigt att 
använda andras frågor utan det vittnar snarare om en mogen insikt om att forskning bör vara kumulativ 
och att operationaliseringar och validitetsresonemang är en angelägenhet för hela forskarsamhället. 
(Esaiasson et al. 2017:242) 

De frågor som ställdes i enkäten bygger på de tre huvudspår som framträder i sammanställningen av 
teori och tidigare forskning. De tre delarna är reformarbete på skolan, reformens påverkan på lärarnas 
arbete och styrningen av skolan. Det är även under dessa huvudspår som kapitlet resultat och 
grundläggande analys och slutsatsdelen är uppdelad i för att på så sätt skapa ett konsekvent upplägg 
genom hela studien.  

Ett av de svåraste och centrala problemen för den empiriska samhällsvetenskapen är validiteten. 
Problemen kan beskrivas som kroniskt och olösligt då forskningen arbetar med både ett teoretiskt och 
ett operationellt språk. Frågorna och problemen formuleras på den teoretiska nivån medan 
undersökningarna genomförs på en operationell nivå. Då frågorna och problemen finns på två olika 
arenor medför det ett ständigt återkommande översättningsproblem. Frågan gällande 
översättningsproblemet blir om vi empiriskt undersöker det som vi på den teoretiska nivån påstår att 
vi undersöker. Frågan blir utifrån detta resonemang hur det står till med validiteten (Esaiasson et. al. 
2017).  

Själva utformningen av enkäten är en viktig del i arbete med att nå en hög validitet. Dåligt utformade 
enkäter kan öka missförstånd och därmed resultera i ökade mätfel. Risken finns även att bortfallet 
ökar för att respondenternas motivation att besvara enkäten minskar. För att få så korrekt och relevant 
information som möjligt och att svarsfrekvensen blir maximal måste enkäten konstrueras så att den är 
läsbar, ger en förståelse av vad frågorna handlar om och genererar ett intresse att besvara enkäten 
(Hagevi & Viscovi, 2016). Utformningen av enkäten i denna studie bygger som nämnts tidigare på en 
tidigare undersökning där frågorna redan granskats och genomgått en validitetsprocess.  

Enligt Hagevi och Viscovi (2016:137) kan en för stor variation i användandet av olika format på 
svarsmöjligheterna ge ett rörigt intryck samtidigt som det ställer stora krav på svarspersonen. För att 
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undvika detta är det viktigt att svarsmöjligheterna till enkätfrågorna är så konsekvent utformade som 
möjligt. Det kan dock vara tröttande om svarsmöjligheterna är identiska och viss variation kan därför 
vara bra. Variationen bör vara strukturerad och frågorna behöver ställas på ett likartat sätt med samma 
format på svarsmöjligheterna. Detta stämmer bra överens med utformningen av denna studies enkät.  

Resultaten i enkäten påverkats av mina metodologiska val. Denna studie baseras på en 
enkätundersökning med slutna frågor. Hade studien istället utgått ifrån intervjuer eller öppna frågor 
hade jag sannolikt fått andra svar. Utifrån mitt metodologiska val så har jag enbart fått svar på det som 
efterfrågats.  

Min uppfattning är enkätens konstruktion i denna studie minimerar risken för missförstånd och 
därmed håller en hög validitet. En starkt bidragande orsak till detta är att den bygger på en av 
Skolverket tidigare gjord enkätundersökning och Esaiasson et. als. (2017) teori om att forskning bör 
vara kumulativ och att operationaliseringar och validitetsresonemang är en angelägenhet för hela 
forskarsamhället.  

3.3 Bortfall/svarsfrekvens  
Denna studies empiri grundar sig på en enkät där 159 gymnasielärare som fanns namngivna på en 
kommuns hemsidas  samtliga gymnasieskor valts ut för att svara på frågor om implementeringen av 
Gymnasiereformen 2011 och vilken uppfattning de har om skolans styrning. Av de 159 lärare som 
tillfrågades var det 60 stycken som genomförde och svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 
nästan 40 %. Då urvalet till studien är hämtat ifrån samma kommun är den att klassa som en totalstudie 
i en kommun. Den aktuella kommunen är en inflyttningskommun med en centralort där 
skatteunderlaget är relativt gott och många är välutbildade. Den senaste och även den nuvarande 
mandatperioden har kommunen haft ett minoritetsstyre av Alliansen tillsammans med Miljöpartiet. 

Det var således drygt 60 % som inte besvarade enkäten. Om man skulle söka efter en särskild och 
gemensam egenskap hos de som inte besvarade enkäten skulle en gissning vara att det idag är en hög 
arbetsbelastning och stor stress i skolan. Lärarna kan även tänkas vara trötta på enkäter och 
utvärderingar av verksamheten eller att de inte kan se någon egen personlig vinning med att svara. 
Det kan även finnas de som upplever att implementeringsforskning kan ha en kontrollerande karaktär. 
Tänkbart är även att de lärare som agerar i enlighet med reformen är de som vill vara duktiga och följa 
uppdraget och därmed även väljer att svara på enkäten och de som av någon anledning inte valt att 
implementera reformen väljer att inte svara. Det finns även en möjlighet att det handlar om en 
skevhet, bias, i datainsamlingen då denna studie till stor del kan ha fångat de som är positiva till 
reformen och att de som är negativ inställda är en del av de dryga sextioprocent som valt att inte 
besvara enkäten. En annan orsak som skulle kunna påverka svarsfrekvensen är tilltron till systemet. 
Frågan är då om de knappt fyrtioprocent som svarade på enkäten kan tänkas utgöra en bild av de som 
enkäten skickade ut till.  

För att få så hög svarsfrekvens som möjligt så skickades två påminnelser ut under den en och en halv 
månad som det var möjligt att svara på enkäten. För att uppnå högsta möjliga svarsfrekvens vid 
genomförandet av en enkätundersökning så handlar det om att genomföra upprepade påminnelser. 
För att få en acceptabel svarsfrekvens så behövs minst en och kanske ibland även två eller tre 
påminnelser (Esaiasson et al. 2017:238-239). I denna studie skickades två påminnelser ut och vid båda 
tillfällena resulterade detta i att det kom in ytterligare svar i direkt anslutning till utskicket.  

Vid olika typer av individbaserade frågeundersökningar anses det normalt med ett bortfall på 25-40 
procent av de tillfrågade svarspersonerna. Bortfallet har sedan 1950-talet fram till idag ökat när det 
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gäller olika typer av frågeundersökningar (Esaiasson et al. 2017: Trost &Hultåker 2016). Bortfallet av 
analysenheter är ett växande problem för den forskning som bygger på resultat och slutsatser ifrån 
frågeundersökningar med stora befolkningsurval. Om denna trend fortsätter så kommer 
frågeundersökning som datainsamlingsmetod påsikt förlora i värde. Utifrån det ökade bortfallet så har 
det producerats forskning som visar att undersökningar med ett stort bortfall inte nödvändigtvis 
behöver resultera i sämre miniatyrkopior av populationen än undersökningar med ett mindre bortfall.  

Ett sätt att hantera ett relativt stort och ett eventuellt snedvridet bortfall är att göra en bortfallsanalys. 
(Esaiasson et al. 2017: Trost & Hultåker 2016). I denna studie är det ett relativt stort bortfall men enligt 
min bedömning så finns det trots allt ingen avgörande snedvridning. De som besvarat enkäten 
representerar olika gymnasieprogram och olika ämnen vilket innebär att det finns en stor variation i 
detta avseende. Då det finns en spridning mellan olika gymnasieprogram och vilka ämnen lärarna 
undervisar i så skulle svarspersonerna kunna sägas vara representativa avseende gruppen 
gymnasielärare i stort.  

Av de 60 gymnasielärare som besvarade enkäten undervisar dessa på 16 av de 18 nationella 
gymnasieprogram som finns. På frågan om vilket gymnasieprogram som lärarna undervisar på går det 
att ange flera alternativ då det som gymnasielärare går att undervisa på flera olika program samtidigt. 
De gymnasielärare som besvarat enkäten täcker således in i stort sett samtliga program som finns att 
välja på inom gymnasieskolan idag vilket gör att det finns en stor spridning mellan programmen hos 
de som besvarat enkäten. På samma sätt som det finns en stor spridning mellan de olika 
gymnasieprogrammen är det också en stor spridning hos de som besvarat enkäten när det gäller vilket 
eller vilka ämnen/ämnesgrupper som de undervisar i. 23 av de 34 olika ämnen/ämnesgrupper som 
fanns att välja mellan finns representerade hos de som besvarat enkäten. 

Det finns även en spridning mellan hur många år de som besvarat enkäten har arbetet som lärare. 
Hälften av de som deltagit har angett att de arbetat mer än 10 år och upp till 20 år och det är 28 % som 
har arbetet mer än 20 år. En femtedel av de som besvarat enkäten anger att de arbetat mer än 2 år 
upp till 10 år. Det kan vara så att en lärare som angett att den arbetat en kortare tid än tidsspannet 
ifrån implementeringen 2011 till ifyllandet av enkäten kan ha arbetat en tid i den tidigare 
gymnasieskolan och en viss tid i den nya. De lärare som enbart arbetat med styrdokumenten för 
gymnasieskolan 2011 har i samband med att de svarat på fråga nummer åtta automatiskt gjort ett 
hopp till fråga tjugosex och därmed enbart svarat på frågor som handlar om uppfattningar om 
reformens effekter och reformer i allmänhet. Samtliga gymnasielärare som besvarat enkäten anger att 
de slutfört sin gymnasielärarutbildning och 90 % av dem anger att de är behörig i de ämnen som de 
undervisar i. 

En risk med webbenkäter, som även kan påverka svarsfrekvensen, är att mailet i e-postlistan glöms 
bort när mailet öppnats och det inte längre markeras som oläst. Det finns även en risk att själva mailet 
fastnar i en brandvägg eller i ett spamfiter. En annan bidragande orsak till bortfall är att e-postadressen 
är felaktigt registrerad, felstavad eller att den upphört. Ett brev eller en postad enkät kommer oftast 
fram även om adressen inte skulle vara helt korrekt (Trost & Hultåker, 2016).   

Möjligheten att generalisera och dra beskrivande och förklarande slutsatser ifrån urval av 
analysenheter som undersökts till någon form av större eller mer relevant population, alternativ ifrån 
en kontext till en annan benämns som extern validitet. Det handlar om möjligheten att generalisera 
det som framkommit till andra fall. Många undersökningar har inte som ambition att uttala sin 
allmängiltigt (Esaiasson et. al. 2017). I denna studie finns förhoppningen att det på något sätt även kan 
vara allmängiltigt utanför detta material. Studien är internt viktig för skolans verksamhet då det med 
stor sannolikhet kommer att komma ytterligare reformer inom skolan framöver. Den har även en 
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förväntan av att vara till nytta ur ett externt perspektiv och då till exempel som ett bidrag till 
implementeringsforskningen.  

3.4 Analysverktyg 
I denna studie kommer analysverktyget bestå av både en kvantitativ och en kvalitativ del.   

Den kvantitativa delen har som syfte att urskilja mönster i hur respondenterna svarat gällande deras 
uppfattningar och erfarenheter av det jag vill undersöka. Det kvantitativa analysverktyget bygger på 
en enkätundersökning som främst används till frekvenstabeller där lärarnas uppfattningar beskrivs. De 
uppfattningar som beskrivs i den kvantitativa delen kommer sedan att kopplas till tidigare forskning 
och de förväntningar som kan tänkas ställas vid en implementering av en omfattande reform inom 
skolans värld.  

En kvantitativ innehållsanalys är användbar när man vill ha svar på frågor om olika typer av innehållsliga 
kategorier i ett material.  Det kan till exempel vara hur stort utrymme i tid eller rum som olika 
kategorier får (Esaiasson et. al 2017).  I denna studie är ett exempel hur mycket tid som lärarna 
uppfattar att de fått för att sätta sig in i Gymnasiereformen 2011. 

Sammanställningen av tidigare forskning och de teorier som finns gällande implementering ligger till 
grund för analysen av enkätundersökningen. Den tidigare forskningen och teorierna hjälper till att 
förstå begrepp och svara på studiens forskningsfrågor. När enkäten genomförts och svaren samlats in 
så bearbetas enkätsvaren i relation till tidigare forskning.  

Utifrån hur enkäten är och hur Skolverkets version var konstruerad tillsammans med den teori som 
valts ut för denna studie går det att se tre huvudspår. De tre huvudspåren är reformarbetet på skolan, 
påverkan på lärarnas arbete och styrningen av skolan. Inom respektive del går det utifrån vad 
respondenterna svarat på enkäten att hitta vissa mönster i materialet.  

Det som framkommit i denna studie borde anses som giltigt även i andra sammanhang förutsatt allt 
annat lika. I denna studie innebär det till exempel att den tidigare forskning som finns på skolliknande 
organisationer och den forskning som finns på skolans verksamhet går att använda i relation till 
lärarnas svar på enkätundersökningen. Den tidigare forskningen och resultatet i denna studie gör 
således att jag kan uttala mig generellt och även i andra kontexter. Detta är därmed en fråga om extern 
reliabilitet och ifall andra forskare skulle kunna upptäcka samma fenomen eller generera identiska 
strukturer i samma eller liknande sammanhang som den aktuella studien. 

I teoridelen finns tidigare forskning som utgår ifrån stora och tröga organisationer och i detta fall är 
det skolan som får vara exemplet på det. När det gäller tidigare forskning om frontlinjebyråkrater får 
de i denna studie representeras av lärare.  
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4. Resultat och grundläggande analys 
Gymnasiereformen 2011, GY11, innebar flera större förändringar av gymnasieskolan. Förändringarna 
syftade till att öka tydligheten och likvärdigheten, att alla elever ska nå målen och att 
genomströmningen skall vara hög. Bakgrunden till förändringarna var bland annat en 
uppmärksammad bristande tydlighet och likvärdighet såväl i utbildningen som i betygssättningen. 
 
I och med Gymnasiereformen 2011 infördes nya examensmål, ämnesplaner ersatte kursplaner och det 
gjordes en revidering av läroplanen. Det infördes även en mer fingraderad betygsskala med sex 
betygssteg istället för fyra som det var i den tidigare skalan. Avsikten med detta var att skapa en större 
tydlighet för vilka kunskaper som krävs för varje betygssteg. 
 
Syftet med denna studie är att skapa ny kunskap om en implementering av en reform i en organisation, 
närmare bestämt skolan,  med traditioner av tröghet och en organisation med frontlinjebyråkrater 
samt lärares uppfattning om skolans styrning utifrån en studie om lärares uppfattningar om 
Gymnasiereformen 2011. 

Med hjälp av frågeställningarna, hur uppfattar lärare reformarbetet på sin skola, hur lärare uppfattat 
att implementeringen av Gymnasiereformen 2011  påverkar deras arbete samt vilken uppfattning 
lärare har om skolans styrning, har jag för avsikt att besvara studiens syfte. 

Ur ett samhälleligt perspektiv blir frågan om lärarnas implementering utav Gymnasiereformen 2011 i 
sitt arbete och i sin undervisning intressant då eleverna, enligt Skollagen (2010), har rätt till en likvärdig 
utbildning oavsett vart den anordnas. Det skall inte vara beroende av om läraren valt att implementera 
Gymnasiereformen 2011 i sitt arbete och i sin undervisning eller inte. Eleverna skall således bli 
bedömda och undervisade utifrån samma förutsättningar som varit politikens och reformens tanke 
och avsikt utifrån de mål som Gymnasiereformen 2011 föreskriver oavsett vem som undervisar eller 
vilken skola de går på eller vilken lärare som undervisar.  

Om en lärare påverkas av utbildningspolitiska beslut görs det utifrån egna och inte forskares och 
läroplansförfattares tolkningar av desamma. Behovet av vidare forskning om utbildningsreformers 
betydelse i lärares dagliga arbete har framhållits utifrån flera olika perspektiv. Lindensjö och Lundgren 
(2014) konstaterar att utbildnings- och läroplansforskningen utgått ifrån centrala förväntningar på 
skolan och att det finns ett behov av att söka fördjupade kunskaper om vilka faktiska problem som 
finns i verksamheten. Det är i detta sammanhang denna studie kan bidra med kunskap om de faktiska 
problem i verksamheten som Lindensjö och Lundgren efterlyser.  

Strukturen i denna del följer i grunden mina forskningsfrågor, Hur uppfattar lärare reformarbetet på 
skolan, hur uppfattar lärare att implementeringen av Gymnasiereformen 2011 påverkat deras arbete 
och vilka uppfattningar lärarna har om skolans styrning. Ur ett operationaliseringshänseende så täcker 
även enkätfrågorna in dessa huvudspår.  

4.1 Reformarbete på skolan 
Den första forskningsfrågan handlar om hur själva Reformarbetet på skolan gått till. Frågorna som är 
kopplade till denna del handlar om hur ”din” skola arbetat med reformen. Exempel på frågor som ställs 
i denna del handlar om vem som lett arbetet med förankringen av reformen och vart lärarna i huvudsak 
fått information om Gymnasiereformen 2011 ifrån. På denna fråga kan flera alternativ väljas av 
respondenterna. När det handlar om vem som ansvarat för och har lett arbetet med förankringen av 
gymnasiereformen anger 70 % av respondenterna att arbetet letts utav rektor eller skolledare. Det är 
knappt 30 % som anger att enskilda lärare lett arbetet och knappt 20 % har svarat att det är någon 
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annat som lett arbetet (Tabell 1). I de frisvar som finns till ”någon annat” alternativet framkommer det 
att det är arbetslaget eller ämneslaget som lett arbetet med förankringen av Gymnasiereformen 2011.  

Tabell 1: Vem har lett arbetet med förankringen av Gymnasiereformen GY11 på din skola? 

 

Beträffande frågor om i vilken utsträckning skolledningen avsatt tid för att arbeta med och sätta sig in 
i implementeringen av de olika delarna i reformen anger en klar majoritet av lärarna att tid avsattes i 
ganska liten utsträckning eller i mycket liten utsträckning (Tabell 2). I delen som berör i vilken 
utsträckning det avsattes ekonomiska medel  för implementeringen så är det även där en övervägande 
majoritet av lärarna som anger att ekonomiska medel avsattes i ganska liten utsträckning eller i mycket 
liten utsträckning (Tabell 3).  

Tabell 2: I vilken grad gav skolledningen dig, i syfte att öka din kunskap om reformen, tillräckligt med tid? 

 

 

 



24 
 

Tabell 3: I vilken grad gav skolledningen dig, i syfte att öka din kunskap om reformen, tillräckligt med ekonomiska medel? 

 

På den direkta frågan om i vilken utsträckning det avsattes ekonomiska medel för fortbildning om 
gymnasiereformen är det 19 % som svarar att de inte vet om detta gjordes överhuvudtaget medan 
nästan 70 % anger att det gjordes i ganska liten utsträckning eller i mycket liten utsträckning (Tabell 
4). 

Tabell 4: I vilken utsträckning avsatte skolledningen ekonomiska medel för fortbildning om gymnasiereformen 

 

Frågorna som kommer in på hur mycket tid lärarna lade ner på att skaffa sig kunskap om 
gymnasiereformen visar att 73 % lagt ner väldigt mycket eller ganska mycket tid av sin ordinarie 
arbetstid och 62 % svarar att de lagt ner väldigt mycket eller ganska mycket utöver sin ordinarie 
arbetstid (Tabell 5 & 6).  
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Tabell 5: Nedlagt tid för att skaffa kunskap om gymnasiereformen av ordinarie arbetstid 

Tabell 6: Nedlagt tid för att skaffa kunskap om gymnasiereformen utöver ordinarie arbetstid 

En förklaring till att lärarna fick lägga mycket egen tid var att skolledningen inte avsatte någon tid åt 
lärarna för att tex arbeta med de nya ämnesplanerna. När det är frågan om i vilken utsträckning 
skolledningen avsatte tid för att sätta sig in i de nya ämnesplanerna så uppger drygt 60 % av lärarna 
att det avsatts ganska lite eller mycket lite tid till detta (Tabell 7) 
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Tabell 7: I vilken utsträckning skolledningen avsatte tid för lärarna att arbeta med de nya ämnesplanerna. 

 

4.2 Påverkan på lärarnas arbete  
Den andra forskningsfrågan handlar om Påverkan på lärarnas arbete men berör även till viss del 
elevernas arbete. Frågorna i denna del handlar om hur lärarnas arbete med undervisning, betyg och 
bedömning inom ramen för Gymnasiereformen 2011 och om lärares uppfattningar kring reformens 
effekter. I detta huvudspår finns frågor som handlar om lärarnas frihet att bestämma innehåll och 
undervisningsmetoder, hur de nya ämnesplanerna fungerar i förhållande till de gamla kursplanerna 
samt om arbetat med planering och undervisning.  

I de delar av enkäten som behandlar hur gymnasiereformen på sikt kommer att påverka friutrymmet 
för lärare att forma ämnets innehåll och möjlighet att välja arbetsmetoder är det stor spridning på 
svaren. Majoriteten av de som svarat anser att friutrymmet kommer att vara oförändrat men det finns 
även de som anger att det kommer att öka eller att det kommer att minska. Utifrån en procentuell 
fördelning så anger 12 % av lärarna svara att de anser att friutrymmet  för lärarna att forma ämnets 
innehåll kommer att öka medan 39 % anger att det kommer att minska (Tabell 13).  

Tabell 13: Vad har reformen inneburit för ditt ämne på sikt när det gäller frihet att bestämma innehåll i ämnet 
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På frågan om friutrymme för lärare att välja arbetsmetoder1 svarar 17 % att det kommer att öka medan 
27 % anger att det kommer att minska. Den största andelen av lärarna, nästan fyrtioprocent, anger att 
friutrymmet kommer att vara oförändrat (Tabell 14).  

Tabell 14: Hur tror du att gymnasiereformen kommer påverkat friutrymmet för läraren att välja arbetsmetoder? 
 

 
 
 

När det kommer till lärarnas frihet att välja undervisningsmetoder2 i och med de nya ämnesplanerna  
svarar majoriteten att friheten är oförändrad. De som inte anser att friheten att välja 
undervisningsmetoder är oförändrad anser att den ökat något eller mycket eller att den minskat något 
eller mycket (Tabell 15).  
 

 
Tabell 15: Vad har reformen inneburit för ditt ämne när det gäller frihet att välja undervisningsmetoder 

 

 

                                                           
1 Arbetsmetoder – lärarens friutrymme/möjlighet att välja det arbetssätt eleverna får möta i undervisningen i 
och med införandet av Gymnasiereformen 2011.  
2 Undervisningsmetoder – lärarens sätt att välja olika metoder för sin undervisning i och med införandet av 
Gymnasiereformen 2011. 
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Rörande lärarnas uppfattningar om hur friutrymmet förändrats finns det viss spridning mellan svaren. 
Det råder däremot större konsensus när det gäller lärarnas uppfattningar om undervisningsmetoder. 
På frågorna som handlar om lärarnas undervisningsmetoder så anger en majoritet att dessa kommer 
vara oförändrade eller att de förändrat dessa.  

I jämförelsen mellan de nya ämnesplanerna och tidigare kursplaner anger 70 % av respondenterna att 
omfånget av ämnets innehåll ökat mycket eller ökat något och på frågorna om hur arbete med 
planering och undervisning förändrats svarar 62 % av lärarna att de nya ämnesplanerna gjort att de 
lagt till nya innehållsområden  i sin undervisning (Tabell 8) samtidigt som 68 % anger att de i ganska 
liten eller mycket liten utsträckning uteslutit innehållsområden från undervisningen (Tabell 9). Det 
kvarstår då 38 % som anger att de i ganska liten utsträckning, i mycket liten utsträckning eller inte alls 
lagt till nya innehållsområden i undervisningen samtidigt som det är 32 % som svarar att de i mycket 
stor utsträckning eller i ganska stor utsträckning uteslutit innehållsområden i sin undervisning.   

Tabell 8: I vilken utsträckning lärarna upplever att de lagt till nytt innehåll i undervisningen 

Tabell 9: I vilken utsträckning lärarna upplever att de uteslutit innehåll i undervisningen 
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Delen i enkäten som handlar om huruvida lärarna ändrat sina undervisningsmetoder i och med 
Gymnasiereformen 2011 visar på en spridning mellan svaren. Hälften anger att de ändrat sina 
undervisningsmetoder i ganska liten utsträckning eller i mycket liten utsträckning medan den andra 
hälften svarar att de ändrat i ganska stor eller mycket stor utsträckning (Tabell 10).  

 
Tabell 10:  I arbetet med planering och undervisning i ditt ämne, i vilken utsträckning upplever du att du har ändrat undervisningsmetoder? 
 

 
 
 

 
Beträffande lärarnas undervisningspraktik utifrån undervisningsmetoder och i vilken utsträckning nya 
ämnesplanerna styr undervisningen finns även här en spridning mellan de som besvarat enkäten 
(Tabell 11). Det framgår även av enkätsvaren att lärarna utgår ifrån styrdokumenten. Styrdokumenten, 
läroplanen, examensmålen, ämnesplanen, centralt innehåll och kunskapskraven ligger alltså till grund 
för och är utgångspunkter när lärarna planerar för undervisningen i sina ämnen.  

 

Tabell 11:  Nya ämnesplanen styr din undervisning mer än tidigare kursplan? 
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En annan del som ökat och som till viss del berörts tidigare är arbetet med bedömning och 
betygsättning i respektive ämne där 84 % av lärarna anger att dokumentationen av elevernas 
prestationer ökat mycket eller ökat något. Även dialogen med eleverna, 62 %,  och deras 
vårdnadshavare, 40%, har ökat enligt de tillfrågade lärarna.  På frågorna om i vilken utsträckning som 
reformen påverkat arbetet med bedömning och betygsättning i respektive ämne svarar 75 % att det 
egna arbetet ökat och att bedömningsarbetet tillsammans med andra lärare med samma ämne ökat 
med 70 %. Lärarna anger även att arbetet med bedömning och betygsättning tillsammans med 
eleverna har ökat.  

Den mer sammanfattande frågan gällande huruvida det administrativa arbetet kommer att öka, vara 
oförändrat eller minska tillsammans med andra delar i enkäten som också handlar om lärarnas 
administrativa arbete visar att en klar majoritet av lärarna bedömer att det administrativa arbetet 
kommer att öka. 73% har svarat att gymnasiereformen på sikt kommer att öka det administrativa 
arbete och 24 % anger att det kommer att vara oförändrat. Ingen av de som besvarat enkäten anger 
att det administrativa arbetet kommer att minska (Tabell 12). 

Tabell 12:  Hur kommer gymnasiereformen på sikt påverka det administrativa arbetet för lärare? 

  

 

 

4.3 Styrning av skolan  
Den tredje och sista forskningsfrågan är kopplat till frågorna om Styrning av skolan och vem som skall 
ha det övergripande ansvaret för implementeringen av en reform i skolan. Frågorna i denna del handlar 
om vem som skall ha det övergripande ansvaret när en reform skall implementeras i skolan och om 
förutsättningar för en likvärdighet inom skolan.  

På frågan om det är staten som skall ha det övergripande ansvaret för styrningen av skolan svarar i 
stort sett samtliga respondenter att så är fallet (Tabell 16). Det är nästan 95 % av lärarna som svarar 
att det är staten som skall ha det övergripande ansvaret för styrningen av skolan i hög eller mycket hög 
utsträckning.  
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Tabell 16: Staten ska ha det övergripande ansvaret för styrningen av skolan. 

 

 

En övervägande majoritet av lärarna anser också att det är staten som skall vara ansvarig för 
implementering av nya reformer inom skolan (Tabell 17). På denna fråga är det också nästan 95 % som 
svarat i hög utsträckning och i mycket hög utsträckning.  

 

Tabell 17: Vid en implementering i skolan är det staten som skall ha det övergripande ansvaret 

 

 

 

De verkar också vara överens om att det inte är kommunen som skall ha det övergripande ansvaret då 
det är en övervägande majoritet som anger att kommunens ansvar skall vara i låg respektive mycket 
låg utsträckning (Tabell 18). Nästan hälften av lärarna svarar att kommunen ska ha det övergripande 
ansvaret för implementeringen i mycket låg utsträckning och nästan 30 % har svarat i låg utsträckning. 
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Tabell 18: Det är kommunen som ska ha det övergripande ansvaret för implementeringen. 

 

 

 

När det handlar om alternativ som verksamhetsområde, skolområde, enskild skola, skolledare, rektor, 
arbetslag och ämneslag så är svaren mer spridda när det gäller det övergripande ansvaret för en 
implementering. De lärarna som besvarat enkäten är istället mer överens när det gäller frågan om det 
är varje enskild lärare som ska ha det övergripande ansvaret för implementeringen då majoriteten 
svarat att de inte tycker det.  

Större delen av lärarna anser även att skolan är en nationell angelägenhet och att likvärdighet kräver 
statlig styrning och kontroll. På den specifika frågan om likvärdighet kräver statlig styrning och kontroll 
så svarar 83 % att så är fallet (Tabell 19).  

 

Tabell 19: Likvärdighet kräver statlig styrning och kontroll  
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5 Sammanfattande analys  
Den här studien har till syfte att följa upp hur lärare uppfattar att implementeringen av 
Gymnasiereformen 2011 gått till på sina skolor, hur lärarna uppfattar att implementeringen påverkat 
deras arbete och vilken uppfattning de har om hur styrningen av skolan skall se ut. Det har nu gått ett 
antal år sedan reformen genomfördes och utifrån detta är nu syftet att bidra med mer kunskap om 
lärarnas uppfattning om implementeringen av Gymnasiereformen 2011 och hur styrningen av skolan 
och liknande implementeringar i framtiden skall genomföras.  

Läraryrket karaktäriseras av att förutsättningar och uppgifter förändras över tid. När en ny skolreform 
skall implementeras ställs nya krav på lärarna och deras tidigare kunskaper riskerar att bli inaktuella. 
Detta innebär att det som utvecklades och arbetades fram tidigare riskerar att inte fungerar i den nya 
praktiken som en reform kan innebära. En del i läraryrket blir därmed att reformera det egna arbetet 
under återkommande intervaller.  

Analysens struktur bygger på de tre forskningsfrågorna, den indelning som teoridelen har och de tre 
huvudspår som enkäten är utformad efter och kommer nedan att redovisas spår för spår.  

5.1 Reformarbetet på skolan 
När det gäller den första forskningsfrågan och det första huvudspåret som handlar om Reformarbetet 
på skolan framträder ett tydligt mönster när det gäller vem som ledde arbetet med förankringen av 
Gymnasiereformen 2011 på skolorna. En övervägande majoritet av respondenterna anger att det var 
rektor/skolledare som ledde arbetet med implementeringen. Då det inte är samtliga som anger att det 
var rektor/skolledare som ledde arbetet blir en intressant aspekt i sammanhanget att det sett olika ut 
på skolorna trots att de arbetar i samma kommun. Det kan innebära att förutsättningarna sett olika ut 
på de olika skolorna vilket är en aspekt som hade varit intressant att gå vidare med. Resultaten pekar 
även på att lärarnas upplevelse är att det i låg utsträckning avsattes ekonomiska resurser till 
fortbildning eller tid för lärarna att sätta sig in i den nya reformen. Konsekvenserna av detta blev att 
lärarna avsatte mycket tid utöver ordinarie arbetstid för att skaffa kunskap om den nya reformen. 
Utöver tiden utanför ordinarie arbetstid lade lärarna även ner en stor del utav sin ordinarie arbetstid 
på detta arbete. Drygt sjuttio procent av lärarna anger att de lade ner ganska mycket eller väldigt 
mycket tid av sin ordinarie arbetstid på att skaffa kunskap om reformen.   

Utifrån resultatet på enkätundersökningen, när det gäller frågor som handlar om hur lärarna uppfattar 
att själva implementeringen gått till, svarar alltså majoriteten av lärarna att det var rektor/skolledare 
som ledde arbetet. Implementeringen av Gymnasiereformen 2011 har utifrån lärarnas uppfattningar 
därmed haft ett top down perspektiv under resans gång. Ett top down perspektiv beskrivs av Berg 
(2003) och Sannerstedt (2014) som ett uppifrån och ned perspektiv. Det utgår ifrån auktoritativa 
politiska beslut som tagits i organisationens topp och där det sedan går att urskilja en styrningskedja. 
Varje led i styrningskedjan ses här som en styrning av följande del i ledet. I fallet med 
Gymnasiereformen 2011 så skulle kedjan kunna beskrivas på följande sätt: Skollag – skolförordning – 
styrning och kontroll från den statliga skoladministrationen – beslut i kommunal skolstyrelse – åtgärder 
på den enskilda skolan – undervisning i klassrummet hos lärare och elever. I denna studie tycks denna 
teori stämma då det fattats ett politiskt beslut som lärarna sedan skall verkställa och utföra. I detta fall 
har även implementeringsarbetet på skolorna ett top down perspektiv då det enligt lärarna som svarat 
på enkäten är rektor/skolledning som lett och beslutat om arbetet med implementeringen och lärarna 
fått stå för genomförandet.  
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Lärarnas uppfattning om hur arbetet i skolan skall bedrivas stämmer inte alltid överens med 
skolpolitikernas (Pierre, 2018). Utifrån lärarnas svar i denna studie så anger i alla fall lärarna utföra det 
arbete som de blivit ålagda att göra i och med de nya styrdokumenten i Gymnasiereformen 2011. 
Sannerstedt (2014) är inne på samma linje när han skriver om att reformer inom skolan genomförts 
under motstånd. Det finns inga specifika frågor i enkäten som fångar lärarnas inställning till reformen 
men utifrån hur de svarat på frågorna gällande hur deras undervisning påverkats går det att dra 
slutsatsen att lärarna implementerat reformen som det är tänkt då de på flera frågor anger att de 
använder de nya styrdokumenten. Det faktum att lärarna plikttroget väljer att implementera reformen 
stämmer mer överens med Perssons (2017) resonemang om att lärarna vill vara duktiga och göra rätt. 
Detta skiljer sig till viss del ifrån den allmänna forskningen kring trögrörliga organisationer och 
frontlinjebyråkrater men ligger i linje med forskning kring skolan. Vissa utav lärarna i Perssons studie 
väljer att implementera reformen då de tycker att innehållet är bra medan andra lärare som inte tycker 
att innehållet är bra eller stämmer överens med deras uppfattningar väljer att inte anamma det nya.  
En annan tänkbar aspekt i anslutning till detta skulle kunna vara att lärarna som svarat på enkäten är 
demokratiska och rättar sig efter ett demokratiskt fattat beslut eller att de tycker att det är en bra 
reform som skall implementeras.  

5.2 Påverka på lärarnas arbete 
Den andra forskningsfrågan och tillika andra huvudspåret, Påverkan på lärarnas arbete, beskriver hur 
lärarna uppfattar att Gymnasiereformen 2011 påverkat deras arbete. Utifrån lärarnas svar är deras 
uppfattning att omfånget av ämnets innehåll ökat något eller ökat mycket.  Nästan två tredjedelar av 
lärarna anger att de nya ämnesplanerna gjort att de lagt till nya innehållsområden i sin undervisning 
samtidigt som nästan sjuttio procent anger att de i ganska liten utsträckning uteslutit 
innehållsområden. Detta innebär att mängden stoff som skall rymmas inom samma antal 
undervisningstimmar ökat betydligt i och med reformens nya ämnesplaner då lärarna i stor 
utsträckning lagt till nya innehållsområden i sin undervisning samtidigt som de inte tagit bort något av 
det tidigare innehållet.  

Lärarnas svar visar på att de utgår ifrån styrdokumenten – läroplanen, examensmålen, 
ämnes/kursplanen, centralt innehåll och kunskapskraven, när de planerar för undervisningen i sina 
ämnen. På frågan om de nya ämnesplanerna styr undervisningen så anger majoriteten av lärarna att 
de nya ämnes- och kursplanerna fungerar som ett verktyg när de planerar för sin undervisning. Utifrån 
lärarnas svar så använder de sig utav de nya styrdokumenten på det sätt som var avsikten med 
reformen.  

När det kommer till lärarnas uppfattningar om deras friutrymme skiljer sig svaren åt. Vissa utav lärarna 
anser att friutrymmet kommer att öka, andra att det kommer att minska och en tredje grupp anser att 
det kommer vara oförändrat. Den del där flertalet av lärarna är mest överens handlar om huruvida 
friutrymmet för lärarnas undervisningsmetoder kommer att påverkas. På den specifika frågan om hur 
lärarnas friutrymme för undervisningsmetoder berörs av reformen är en majoritet av lärarna överens 
om att denna del kommer att vara oförändrad. Lärarnas olika upplevelser när det handlar om 
friutrymme går att koppla till Bergs (2003) resonemang om det finns två olika maktcentra när det gäller 
skolans styrning och skolors ledning. Berg (2003) konstaterar att innehållet i en skolas faktiska arbete 
avgörs av styrkeförhållandet inom och mellan dessa maktcentra. Lärarnas divergerande svar skulle 
kunna vara ett tecken på att styrkeförhållandet inom och mellan dessa maktcentra ser olika ut på olika 
skolor.  
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Med utgångspunkt i resultatet av enkätsvaren gällande reformens påverkan på lärarnas och elevernas 
arbete går det att se ett tydligt mönster när det gäller en ökning av arbetsbelastningen. På den 
konkreta frågan om lärarnas administrativa arbete kommer att öka, minska eller vara oförändrat är 
det en majoritet som anger att det kommer att öka. Detta visar sig även genom de svar som gäller den 
ökande dokumentationen av elevernas presentationer och den ökade kommunikationen med eleverna 
och deras vårdnadshavare. Arbetsbelastningen för både elever och lärare ser också ut att ha ökat sett 
till svaren på enkäten då en majoritet av lärarna anger att de lagt till nya innehållsområden i 
undervisningen samtidigt som drygt 60 % anger att de inte uteslutit vissa innehållsområden i sin 
undervisning. Utifrån att en majoritet lärare lagt till delar och inte tagit bort något i sin undervisning 
borde en konsekvens av detta vara att innehållet och arbetsbelastningen för lärarna själva men även 
för eleverna ökat i och med införandet av Gymnasiereformen 2011. Andra faktorer som bidragit till 
lärarnas ökade arbetsbelastning är kopplade till områden som dokumentation och bedömningen i 
respektive ämne.  

Tidigare forskning om frontlinjebyråkraters arbetssituation bekräftar att de alltid är överhopade av 
arbetsuppgifter som de inte hinner med. De behöver därför ständigt prioritera, ransonera, avvisa och 
ordna köer. Frontlinjebyråkraterna behöver även ständigt påtala behovet av en minskad arbetsbörda 
(Sannerstedt, 2014: Lipsky, 1980: Fredriksson, 2018: Lindahl, 2015). De enkätfrågor som relaterar till 
detta i denna studie handlar om hur lärarna upplever att det avsatts tid och resurser i samband med 
reformen. Lärarnas svar vittnar om att de inte uppfattar att det avsatts tid eller resurser och att 
arbetsbelastningen ökat men att de ändå gör det som förväntas att de skall göra. Den ökade 
dokumentation, det ökade tempot och den ökade stoffmängde är även något som  lärarna i Perssons 
(2017) studie bekräftar.  

Enkätsvaren visar även på att det avsatts lite tid för lärarna att sätta sig in i den nya reformen. Om 
lärarna uppfattar att det avsatts lite tid för att sätta sig in i reformen så har de ekonomiska 
incitamentens omfattning varit ännu mindre då det, enligt lärarnas respons, nästan inte tillförts några 
ekonomiska medel alls för att sätta sig in och fortbilda sig i reformen. Lärarnas upplevelser om att det 
inte avsattes så mycket resurser i samband med Gymnasiereformen 2011 ligger helt i linje med tidigare 
forskning kring frontlinjebyråkraters uppfattningar om implementeringen av nya reformer. 
Frontlinjebyråkraternas uppfattning är att de lider av  kronisk resursbrist. Sannerstedt (2014), Lipsky 
(1980), Fredriksson (2018) och Lindahl (2015) lyfter alla fram att vardagen för frontlinjebyråkrater ofta 
innebär knappa materiella resurser, tidsbrist och personalbrist. Lärarna i Lindahls studie beskriver till 
exempel att de inte hunnit sätta sin in i programmålen på grund av tidsbrist. Tidigare forskning höjer 
dock ett varningens finger när det gäller frontlinjebyråkraternas påtalade resursbrist. För att försöka 
skaffa sig ytterligare resurser till sin verksamhet påtalar frontlinjebyråkraterna ständigt att det inte 
finns tillräckligt med resurser. Hur det förhåller sig för lärarna i denna studie, när det gäller att använda 
en påtalad resursbrist för att erhålla mer resurser,  framgår inte utifrån de ställda frågorna. För att får 
reda på detta hade till exempel uppföljande intervjuer kunnat vara ett sätt att fånga denna aspekt. 

Även om det inte avsatts så mycket tid ifrån arbetsgivarens sida så går det att konstatera att lärarna 
ändå anser sig lagt ner en mycket stor del av sin ordinarie arbetstid samtidigt som de dessutom lagt 
ner tid som ligger utöver deras ordinarie arbetstid för att sätta sig in reformen. 

När det gäller frontlinjebyråkrater och frontorganisationer brukar teorin om treenighet lyftas fram 
(Vedung, 2016: Lundqvist, 1987: Sannerstedth, 2014). Treenigheten består i att frontlinjebyråkraterna 
behöver förstå, vilja och kunna när en reform skall implementeras. Utifrån policyforskningens 
synvinkel skulle följande tre frågor vara relevanta att ställa i resonemanget om treenigheten: i vilken 
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utsträckning förstår frontlinjebyråkraten reformens intention och innehåll, i vilken utsträckning vill 
frontlinjebyråkraten implementera den nya reformen och till sist finns det tillräckligt med resurser så 
att frontlinjebyråkraten kan implementera den nya reformen? I denna studie visar resultatet på att 
lärarna förstår, vill och kan implementera reformen även om de uppfattar att de inte tilldelats några 
resurser. Trots att treenighetens kan-del inte uppfyllts uppifrån i form att avsatt resurser som tid och 
ekonomi anger lärarna ändå valt att sätta sig in i den nya reformen. I tidigare forskning leder bristen 
till att frontlinjebyråkraterna inte kan utföra sitt arbete. I detta fall verkar det istället som att lärarna 
tagit saken i egna händer för att kunna genomföra implementeringen av den nya reformen. 

När det gäller de nya styrdokumenten och hur det varit att sätta sig in i dessa ser vi att lärarna inte 
upplever att det varit några problem att orientera sig mot de nya styrdokumenten. De anser också att 
innehållet i de nya styrdokumenten ökat jämfört med motsvarande kursplaner före 2011. Lärarnas 
undervisning och planering utgår ifrån de nya styrdokumenten och de anser sig inte behöva någon mer 
kunskap om dessa. Överlag verkar det som lärarna anammat Gymnasiereformen 2011 och att de 
använder innehållet när de planerar och undervisar i sina ämnen.  

Utifrån lärarnas svar gällande användningen av de nya styrdokumenten så verkar inte den konflikt som 
Berg (2003) skriver om när det gäller implementeringen av en ny reform uppstå. Han menar att de 
politiska beslut som fattats inte alltid genomförs enligt beslutsfattarnas intentioner. Tidigare forskning 
vittnar om att politikernas intentioner inte blir som det var tänkt och att styrningens reliabilitet inte är 
fullständig då tillämparen inte gör som det var tänkt (jmf Rothstein, 2014a: Sannerstedt, 2014). Denna 
studie pekar tvärtom på att lärarna har för avsikt att följa och genomföra reformen enligt politikernas 
intentioner.  
 
När det gäller lärarnas arbete och i vilken utsträckning de i och med Gymnasiereformen 2011 ändrat 
sina undervisningsmetoder är det stor spridning mellan respondenterna. Hälften av lärarna har svarat 
att de ändrat på sina undervisningsmetoder i stor eller mycket stor utsträckning medan den andra 
hälften ändat i ganska liten eller i mycket liten utsträckning. Spridning mellan lärare när det gäller att 
förändra sina undervisningsmetoder är något som Persson (2017) belyser i sin studie. I studien 
framstår lärarna varken som fria eller ovillig att ändra på sig. En viktig aspekt som framkommer är att 
det skiljer sig åt mellan olika lärare och att en utbildningsreform kan vara känsloladdad för de som den 
berör.  
 
Som en motvikt till tidigare forskning som beskriver en bild av lärare som svårpåverkade och 
förändringsobenägna redogör Persson (2017) för hur de lärare som ingår i hans studie anstränger sig  
för att försöka följa läroplansförfattarnas intentioner. De intervjuade lärarna i Perssons (2017) studie 
anger att de hanterat det nya uppdraget på liknande sätt som det gamla. En övervägande del av lärarna 
beskriver hur det försökt anpassa sin undervisning i linje med den nya kursplanen. I de skildringar som 
beskrivs framgår även att hur man som lärare upplevt uppdraget varierat kraftigt. Relaterat till vad 
lärarna svarat på enkäten i denna studie så ligger svaren i linje med lärarna i Perssons studie.   

5.3 Styrning av skolan 
Den tredje forskningsfrågan och sista huvudspåret handlar om lärarnas uppfattningar om hur 
Styrningen av skolan skall se ut. Utifrån respondenternas svar framträder en tydlig bild av att lärarna 
anser att staten skall ha ett stort inflytande över skolan både när det gäller styrning och 
implementering av reformer. Det är även en övervägande majoritet av lärarna som anser att skolan är 
en nationell angelägenhet och att det för att få en likvärdig skola krävs statlig kontroll och styrning. De 
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tillfrågade lärarna förordar en statlig styrning av skolan istället för den kommunala styrning som är 
aktuell idag.  

Denna uppfattning är något som får stöd av den bild som Rothstein (2014b) beskriver där medborgarna 
i både internationella sammanhang, men även i Sverige, stöder statliga insatser för grundläggande 
ekonomisk trygghet, utbildning och vård. Han hänvisar till undersökningar som gjorts där medborgarna 
värnar om principen att staten skall stå för sociala tjänster så som till exempel skolan. I tidigare 
forskning är bilden annars den motsatta då decentraliseringen ofta istället beskrivs som lösningen på 
välfärdens legitimitetsproblem (Rothstein, 2014b), och själva begreppet uppfattas ha en mycket 
positiv klang (Pierre, 2014). 

Decentralisering är ett sätt att sammanfatta medborgarnas möjlighet att påverka politisk beslut, 
småskalighet, genom lokalt självbestämmande utan central inblandning (Pierre, 2014). En av tankarna 
med decentraliseringen är att öka möjligheten att lokalt anpassa skolan (Lindensjö & Lundgren, 2014) 
då det i den tidigare centraliserade modellen var i stort sett omöjligt för kommunen att sätta sin egen 
prägel på till exempel skolans verksamhet (Pierre, 2014). Tittar man på resultatet ifrån denna studie 
verkar det snarare vara så att lärarna vill gå tillbaka till en mer centraliserad styrning där staten har 
huvudansvaret för skolan som helhet men även för implementeringen av nya reformer. Lärarnas svar 
skulle även gå att tolka som att en viss decentralisering skulle kunna gå direkt till skolorna och inte som 
idag via kommunerna.  

Sedan decentralieringen av skolan genomfördes så är skillnaderna ute i kommunerna större än innan. 
Blickar man tillbaka i tiden så har skolan under en relativt kort tid genomgått mycket påtagliga 
förändringar. Skolan hade under slutet av 1980-talet staten som huvudman och den statliga styrningen 
fastställdes i detaljerade läroplaner. Under denna period kunde inte kommunala politiker påverka 
skolverksamheten. Decentralieringen gjorde således genomgripande förändringar när det gäller 
skolans huvudman, dess styrning, finansiering och när det gäller antalet institutionella nivåer. För de 
som arbetar inom skolan blir dessa förändringar tydliga då de många gånger har en lång erfarenhet av 
skolvärlden (Pierre, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

6 Slutsats  
Inom statsvetenskaplig forskning talas det ofta om att det tar tid för omfattande reformer att komma 
igång, att få gensvar ifrån de som skall utföra dem och att implementera dessa i den tänkta 
verksamheten (jmf tex Sannerstedt, 2014). När det gäller det utbildningspolitiska området och inom 
skolans värld är dessa verksamheter inga undantag. Sundberg (2005) skriver i detta sammanhang om 
de pedagogiska idéernas långa inkubationstid och syftar då på att skolans institutionella strukturer i 
åtskilliga fall överlever de nya läroplansreformerna.  

Historiskt sett har den politiska makten sett skolan som ett verktyg för att förändra samhället. 
Politikerna har försökt nå enighet när det gäller principiellt viktiga beslut. Idag är frågeställningar om 
hur skolreformer initieras, utformas och implementeras mer sammansatta. Det finns inslag av både 
personliga och samhälleliga nivåer och när det gäller forskning så utgår den ifrån en 
mångvetenskapligkaraktär. De beslut som fattas och de diskussioner som förs tar ofta utgångspunkt i 
aktörernas olika synsätt  på förvaltningspolitik och styrning, men även vilken uppfattning man har när 
det gäller kunskap, lärande och ledarskap kan påverka. När diskussioner kring skolreformer, skolans 
styrning och skolans utveckling sker finns det idag motsättningar mellan olika intressegrupper och olika 
politiska ställningstaganden. Skolans utveckling sker idag på en arena för maktkamp mellan olika 
ideologiska värden där både politiker och forskare verkar. Det är i denna kontext pedagoger och 
skolledare skall försöka skapa sitt eget utrymme och att finna mening med sitt uppdrag (Groth 2015). 

Utifrån ovanstående iakttagelser och som bakgrund till den kontext som denna studie är genomförd 
inom kommer jag i den avslutande delen försöka att dra slutsatser utifrån de tre forskningsfrågor som 
ligger till grund för studien. De tre forskningsfrågorna,  hur uppfattar lärare reformarbetet på sin skola, 
hur uppfattar lärare att implementeringen av Gymnasiereformen 2011  påverkar deras arbete och vilka 
är lärares uppfattning om skolans styrning, har även varit utgångspunkt för strukturen och upplägget 
på redovisningen av studien. 

6.1 Slutsatser – reformarbete på skolan  
Utifrån resultatet på enkätundersökningen, när det gäller frågor som handlar om hur lärarna uppfattar 
att själva implementeringen gått till, går det att dra slutsatsen att det är rektor/skolledare som lett 
arbetet men inte gett lärarna förutsättningar så som till exempel tid och ekonomiska förutsättningar 
för att sätta sig in i den nya reformen. Med utgångspunkt i lärarnas svar på enkäten förefaller det 
istället vara så att lärarna tagit saken i egna händer när det gäller att skapa förutsättningar för att 
kunna sätta sig in i och genomföra implementeringen av den nya reformen. Detta kan var ett tecken 
på att en strävan efter att utföra de politiskt fattade besluten. Som politiker kan det säkert ibland vara 
lätt att lova saker då själva lovandet i sig inte kostar något. Det blir då istället mer problematiskt för de 
som skall genomföra det politikerna lovat då det är här kostanden hamnar  

Det faktum att lärarna plikttroget väljer att implementera reformen stämmer med Perssons (2017) 
resonemang om att lärarna vill vara duktiga och göra rätt. Detta skiljer sig till viss del ifrån den allmänna 
forskningen kring trögrörliga organisationer och frontlinjebyråkrater men ligger i linje med specifik 
forskning kring skolan. Vissa utav lärarna i Perssons studie väljer att implementera reformen då de 
tycker att innehållet är bra medan andra lärare som inte tycker att innehållet är bra eller stämmer 
överens med deras uppfattningar väljer att inte anamma det nya. Det kan mycket väl vara på liknande 
sätt bland lärarna som ingår i denna studie. Ett annat tänkbart perspektiv är att de lärare som svarat 
på enkäten i denna studie är de som valt att genomföra implementeringen av Gymnasiereformen 2011 
i enlighet med reformens och politikernas intentioner och de som valt att inte implementera reformen 
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finns bland de som valt att inte besvarat enkäten. Detta skulle kunna vara bias i denna studie då de 
som fångats i studien är de som är positiva till reformen och de som är negativ inställda är de som inte 
svarat.     

En intressant aspekt gällande arbetet med Gymnasiereformen 2011 hade varit om lärarna getts mer 
ansvar och fått vara drivande i arbetet med implementeringen då det till syvende och sist är de som 
ska verkställa reformen i klassrummet. Genom att låta lärarna ha en ledande roll så hade det istället 
för ett top – down perspektiv när det gäller själva implementeringen på skolan varit ett bottom – up 
perspektiv. Sett till hur lärarna svarat gällande frågor om vem som skall ha det övergripande ansvaret 
när en reform skal implementeras på skolan så anger nästan samtliga lärare att det är staten som skall 
ha det övergripande ansvaret. När detta sedan bryts ner i frågor som handlar om vilket ansvar 
respektive verksamhetsområde/skolområde, varje enskild skola, skolledare/rektor eller  
arbetslag/ämneslag så skiljer sig svaren åt mellan de lärare som svarat på enkäten. Lärarna i studien är 
dock mer överens om att det inte är varje enskild lärare som skall ha det övergripande ansvaret för 
implementeringen. 

6.2 Slutsatser – påverkan på lärarnas arbete 
När det gäller de nya styrdokumenten och hur det varit att sätta sig in i dessa ser vi att lärarna inte 
upplever att det varit några problem att orientera sig mot dessa. Styrdokumenten verkar fungerar som 
ett verktyg när lärarna planerar för sin undervisning på det sätt som det är tänkt att de skall fungerar. 
Utifrån lärarnas svar är det rimligt att dra slutsatsen att de använder sig utav de nya styrdokumenten 
på det sätt som var avsikten med reformen. 

En klar majoritet av lärarna anger att arbetsbelastningen kommer att öka i och med reformen och de 
nya styrdokumenten. Det är ett tydligt mönster som framträder i de svar på frågorna som handlar om 
reformens påverkan på lärarnas och elevernas arbete. Den ökade arbetsbelastningen går att relatera 
till svar kopplat till att omfånget av ämnets innehåll ökat, ökande dokumentation av elevernas 
presentationer och den ökade kommunikationen med eleverna och deras vårdnadshavare. 
Arbetsbelastningen för både elever och lärare ser också ut att ha ökat sett till svaren på enkäten då en 
majoritet av lärarna anger att de lagt till nya innehållsområden i undervisningen samtidigt som drygt 
sextioprocent anger att de inte uteslutit vissa innehållsområden i sin undervisning. 

Utifrån ovanstående resonemang är en slutsats som går att dra att det är många lärare som har lagt 
till innehåll men få som tagit bort något i sin undervisning vilket ger en svårlöslig ekvation. I 
Gymnasiereformen 2011 är det totala antalet timmar och poäng som eleverna skall läsa samma som 
innan. Men utifrån lärarnas svar har innehållet ökat och pressas nu in på samma tid och inom samma 
utrymme som tidigare. Detta skulle kunna vara en förklaring och en bidragande orsak till att både 
elever och lärare känner sig stressade i dagens skola.  

En annan slutsats som går att dra utifrån de lärare som ingår i denna studie, och som även får stöd av 
Persson (2017), är att lärare vill göra rätt och anpassa sin undervisning efter gällande styrdokument. 
Däremot så tolkar och upplever lärarna uppdraget på olika sätt. I Perssons studie anstränger sig lärarna 
för att försöka följa läroplansförfattarnas intentioner. Precis som i ovanstående del går det att ställa 
sig frågan vad detta säger om lärare som frontlinjebyråkrater. Lärarna följer inte helt det mönster som 
beskrivs i tidigare forskning gällande motståndet mot nya reformer. Istället så verkar det som lärarna 
gör som de blir tillsagda oavsett om de inte håller med om besluten eller inte. Lärarna framstår som 
trogna, lojala och lösningsfokuserade. Även om det inte finns tid så skapar lärarna den tiden genom 
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att prioritera om. Det skulle vara intressant att gå vidare med att ta reda på vad som valts och 
prioriterats bort för att få tid till att sätta sig in den nya reformen.  

6. 3 Slutsatser – styrning av skolan
Utifrån respondenternas svar framträder en tydlig bild av att lärarna anser att staten skall ha ett stort
inflytande över skolan både när det gäller styrning och implementering av reformer. Det är även en
övervägande majoritet som anser att skolan är en nationell angelägenhet och att det för att få en
likvärdig skola krävs statlig kontroll och styrning. Detta sammantaget gör att det går att dra slutsatser
om att de tillfrågade lärarna förordar en större statlig styrning av skolan istället för den kommunala
styrning som är aktuell idag. Argument som styrker slutsatsen att lärarna förordar en statlig styrning
utifrån respondenternas svar är att de anser att det är krävs statlig kontroll för att få en likvärdig skola
samt att skolan är en nationell angelägenhet. Dessa skäl brukar vara två av huvudargumenten för en
statlig styrning av skolan.

I Sverige finns idag 290 kommuner runt om i landet. Utifrån resonemanget kring decentralisering och 
kommunalt självbestämmande kan detta innebära att det vid ett implementeringsarbete av en reform 
som Gymnasiereformen 2011 skapas 290 olika modeller för införandet. Det kan även finnas 290 olika 
tolkningar kring hur införandet skall gå till och 290 sätt att driva skolverksamheten på.  Utifrån dessa 
förutsättningar är det relevant att ställa frågan vad detta får för konsekvenser i skolans verksamhet, i 
lärarnas vardag och vad som händer med likvärdigheten.  

Sedan decentralieringen av skolan genomfördes så är skillnaderna ute i kommunerna större än innan. 
Blickar man tillbaka i tiden så har skolan under en relativt kort tid genomgått mycket påtagliga 
förändringar.  

Decentralieringen gjorde således genomgripande förändringar när det gäller skolans huvudman, dess 
styrning, finansiering och när det gäller antalet institutionella nivåer. För de som arbetar inom skolan 
blir dessa förändringar tydliga då de många gånger har en lång erfarenhet av skolvärlden (Pierre, 2014). 
Med detta resonemang i åtanke blir lärarnas tydliga svar när det gäller styrningen av skolan lättare att 
förstå. Många av de lärare som arbetar i skolan har varit med om denna resa där det genomförts 
omfattande förändringar i skolan och där det då blivit tydligt att förutsättningarna för en likvärdig skola 
inte längre ser ut som de gjorde tidigare.  Lägg där även till att resonemanget om att staten har en 
benägenhet att lägga över kostnaderna på kommunen samtidigt som huvudmannaskapet och 
regleringsfunktionerna decentraliseras. Då är det kanske inte så konstigt att lärarna åter vill ha ett 
statliga huvudmannaskapet över skolan. 
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7. Avslutande diskussion 
I den sista delen följer en kort avslutande diskussion där jag lyfter fram några av de slutsatser och det 
resultat som jag finner extra intressant och som samtidigt skulle vara intressant att forska vidare på i 
eventuellt kommande studier. 

Den första delen jag valt att lyfta berör lärarnas svar kring arbetsbelastning samt mängden stoff och 
innehåll i undervisningen. Nästan samtliga lärare svarar att de tror att arbetsbelastningen kommer att 
öka samtidigt som en majoritet av lärarna anger att de lagt till nya innehållsområden i undervisningen.  
Samtidigt som lärarna lagt till innehåll är det två tredjedelar som anger att de inte uteslutit något 
innehållsområde i sin undervisning. Den tidsram som finns angiven, där även allt nytt skall rymmas 
inom, har inte utökats i samband med Gymnasiereformen 2011 och det blir därför intressant att ställa 
sig frågan varför lärarna ökar på sin egen och elevernas arbetsbelastning och innehållsmängd. Det 
skulle kunna vara ett tecken på att lärarna, i den brist på tid som de vittnar om, inte hinner samordna 
och göra någon djupare analys när det gäller samordningen mellan nytt och gammalt. En annan 
tänkbar förklaring skulle kunna vara att lärarna saknar urvalsstrategier och att de inte hunnit tänka till 
och fundera över hur de skall integrerar och relatera det nya till det gamla. För att inte riskera att de 
tar bort något väsentligt ifrån det gamla eller missa något innehållsligt så väljer de därför enbart att 
lägga till nytt utan att ta bort något gammalt. I och med detta så finns det en  risk för korvstoppning 
med en ökad arbetsbelastning i slutänden. När det handlar om att lärarna tvingas prioritera så hade 
det varit intressant att gå vidare med frågan vad de väljer bort när de prioriterar om. Utifrån tidigare 
forskning verkar detta vara en vanlig effekt av reformer av detta slag. 

En annan del som jag valt att sätta fokus på och som skulle vara intressant att studera mer ingående 
är de delar av enkäten där det finns en markant och tydlig spridning mellan lärarnas svar. Delarna i 
enkäten där svaren skiljer sig åt handlar om huruvida lärarna ändrat sina undervisningsmetoder i och 
med Gymnasiereformen 2011 och hur gymnasiereformen på sikt kommer att påverka friutrymmet för 
lärarna att forma ämnets innehåll samt möjlighet att välja arbetsmetoder. På dessa frågor finns det en 
spridning över hela spannet ifrån i mycket stor utsträckning till i mycket liten utsträckning. Ett sätt att 
ta sig an detta för att försöka hitta ett mönster och mer kunskap om varför lärarnas svar skiljer sig åt 
skulle kunna vara att utgå ifrån de bakgrundsfaktorer som angetts. Med utgångspunkt i lärarnas 
bakgrundsfaktorer så kanske det skulle kunna ge en bild av denna uppdelning. Ett annat alternativ 
skulle även kunna vara att köra frågorna där det finns en tydlig spridning mellan lärarnas svar mot 
varandra för att på så sätt se om det framträder någon form av mönster.  

Tredje och sista delen som jag valt all lyfta fram är lärarns uppfattning om skolans styrning och hur 
arbetet med implementeringen av nya reformer skall organiseras. Det framgår tydligt att de tillfrågade 
lärarna förordar en större statlig inblandning i skolan och vid implementering av nya reformer. Idag är 
det kommunerna som har huvudmannaskapet för skolan och frågan är om det är kommunerna som är 
själva problemet som respondenterna lyfter fram och inte decentraliseringen i sig. Skulle det kunna 
vara så att kommunerna inte besitter den kunskap som krävs när det till exempel gäller 
resursfördelningen och att lärarna då ser en större statligt inblandning som en lösning på 
kommunernas tillkortakommanden? En intressant tanke skulle kunna vara att decentralisera skolan 
genom att gå direkt ut till skolorna istället för att gå via kommunerna och på så sätt låta professionen 
och de som kan verksamheten vara de som får ett större ansvar för skolan. Utifrån tidigare forskning 
kring implementering och att tendensen varit att verksamheten styrs av mera generella mål än utav 
precisa regler verkar det nu som att pendeln är på väg att svänga tillbaka  bakvägen och då genom 
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ökande kontroll och ett tydligare ansvarsutkrävande av verksamheten. Styrningen av skolan verkar 
gått ifrån en decentraliserad regelstyrning, via en vidgad målstyrning, till en detaljerad 
resultatstyrning. Mer skall åstadkommas, utan att man riktigt hinner avgöra vad som ska bort samtidigt 
som man i detalj förväntas kunna redogöra för de resultat man åstadkommit. Kanske är detta en 
förklararing till att lärare känner sig stressade idag och tycker det är svårt att göra ett bra jobb.  
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Bilaga 1 

Karlstad 2017-12-13 

Jag vill veta mer om hur arbetet med implementeringen och genomförandet utav Gymnasiereformen GY11 gått 
till. 

Hej! 

Jag genomför inom ramen för Statsvetenskap III en studie om implementeringen av Gymnasieskolan 2011 – 
GY11. Enkäten du har fått har skickats till ut till ca: 200 lärare som arbetar i gymnasieskolan. 

Din medverkan, som naturligtvis är frivillig, är en del av studien. Med enkäten vill jag få mer kunskap om hur 
implementeringen av GY11 gått till och sett ut ute på skolorna. Jag hoppas att du har tid och möjlighet att svara 
på frågorna. 

Enkäten tar max tjugo minuter att fylla i. 

Svaren på enkäten behandlas konfidentiellt. Adressregistret kommer att förstöras så snart som underökningen 
är genomförd. I slutet av enkäten finns det möjlighet att svara på om du kan tänka dig att bli kontaktad efter 
genomförandet av enkäten för en uppföljande intervju. I de färdiga rapporterna finns bara tabeller och diagram, 
inga namn på deltagare. 

I slutet på juni beräknas undersökningen vara färdigt och då kommer den att finnas tillgänglig för intresserade i 
rapportform/uppsatsform via universitetets webbplats. 

Har du några frågor om enkäten tå det bra att höra av dig till mig. 

Ett stort tack på förhand! 

Michael Walkert 

054-700 11 74

073-270 28 56

michael.walkert@kau.se 

Handledare: 

Anders Broman 

054-700 17 19

anders.broman@kau.se 

mailto:michael.walkert@kau.se
mailto:michael.walkert@kau.se
mailto:anders.broman@kau.se
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Bakgrundsinformation 
1. På vilka gymnasieprogram undervisar du?

Fler alternativ kan väljas

Barn- och fritidsprogrammet 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

El- och energiprogrammet 

Fordons- och transportprogrammet 

Handels- och administrationsprogrammet 

Hantverksprogrammet 

Hotell- och turismprogrammet 

Industritekniska programmet 

Naturbruksprogrammet 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Ekonomiprogrammet 

Estetiskaprogrammet 

Humanistiskaprogrammet 

Naturvetenskapsprogrammet 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Teknikprogrammet 
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2. I vilket eller vilka ämnen/ämnesgrupper undervisar du?

Flera alternativ kan väljas

Engelska 

Historia 

Idrott och hälsa 

Matematik 

Naturkunskap 

Religionskunskap 

Samhällskunskap 

Svenska 

Svenska som andraspråk 

Fysik 

Kemi 

Biologi 

Geografi 

Psykologi 

Filosofi 

Moderna språk 

Tekniska ämnen 

Ekonomiska ämnen 

Mediaämnen 

Estetiska ämnen 

Dataämnen 

Bygg-/anläggningstekniska ämnen 

El-/enerigtekniska ämnen 

Drift-/underhållstekniska ämnen 

Fordons-/transporttekniska ämnen 

Restaurang-/livsmedelstekniska ämnen 

Processtekniska ämnen 

Trätekniska ämnen 

Verkstad-/industritekniska ämnen 

Hantverksämnen Handels-/administrationsämnen 

Naturbruksämnen 

Vård-/omsorgsämnen 

Barn-/fritidsämnen 

Hotell-/turismämnen 

3. Hur många år har du arbetat som lärare?

1 år eller mindre

Mer än 1 år upp till 2 år

Mer än 2 år upp till 10 år

Mer än 10 år upp till 20 år

Mer än 20 år

4. Har du slutfört din gymnasielärarutbildning?

Ja

Nej
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5. Är du behörig i de ämnen du undervisar i?

Ja, i alla ämnen

Ja, men inte alla ämnen

Nej inte i något ämne

6. Jag har arbetat som undervisande lärare under Läroplanen för de frivilliga skolformerna - LPF94

Ja

Nej

7. Jag har som undervisande lärare varit delaktig i implementeringen av Gymnasiereformen GY11

Ja

Nej

8. Jag har som undervisande lärare enbart arbetet med Läroplan, examensmål och
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011

Ja 

Nej 

REFORMARBETET PÅ DIN SKOLA 

På följande frågor ber vi dig besvara hur din skola arbetat med reformen. 

9. Hur har du huvudsakligen fått information om gymnasiereformen GY11?

Fler alternativ kan väljas

Genom huvudmannen, tex kommunen eller styrelsen för fristående skola 

Genom skolledningen 

Genom andra lärare 

Genom Skolverket 

Genom media 

Genom att söka information själv 

Annan, nämligen 

10. Vem har lett arbetet med förankringen av gymnasiereformen GY11 på din skola?

Ingen har lett arbetet

Huvudman

Rektor/skolledare

Enskild lärare

Annat, nämligen
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11. I vilken utsträckning avsatte skolledningen tid för dig till att…

…att arbeta med de nya 
ämnesplanerna? 

…att arbeta med 
kopplingen mellan 
ämnesplan, examensmål 
och läroplan? 

…att arbeta med 
bedömning/ 
betygssättning inom 
ramen 

I mycket stor 
utsträckning 

I ganska stor 
utsträckning 

I ganska liten 
utsträckning 

I mycket liten 
utsträckning/ inte 

alls 

12. I vilken utsträckning avsatte skolledningen ekonomiska medel för…

...fortbildning om 
gymnasiereformen? 

…fortbildning i dina 
ämnen som en följd av de 
nya ämnesplanerna? 

nytt 
undervisningsmaterial 
som en följd av 
gymnasiereformen? 

I mycket stor 
utsträckning 

I ganska stor 
utsträckning 

I ganska liten 
utsträckning 

I mycket liten 
utsträckning/ 

inte alls 
Vet ej 

13. Hur mycket tid la du ned för att skaffa dig kunskap om gymnasiereformen…

Väldigt mycket tid Ganska mycket tid Ganska lite tid Väldigt lite 
tid/ingen tid alls 

…av din ordinarie 
arbetstid? 

…utöver din ordinarie 
arbetstid? 

14. I vilken grad gav skolledningen dig, i syfte att öka din kunskap om reformen, tillräckligt med…

I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg 
grad/inte alls 

…information? 

…tid? 

…ekonomiska medel? 
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DINA ERFARENHETER AV TILLÄMPNINGEN AV 
GYMNASIEREFORMEN 
Följande frågor handlar om hur du har arbetat med undervisning inom ramen för 
gymnasiereformen 2011. 

15. I vilken grad hade du lätt att sätta dig in i…

I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg 
grad/inte alls 

…hur den nya läroplanen 
kopplas till ditt ämne? 

…din ämnesplan? 

…examensmålen för de 
program du undervisar 
på? 

16. Om du jämför den nya ämnesplanen med den tidigare kursplanen, vad har reformen inneburit
för ditt ämne i följande avseenden?

Omfånget av ditt ämnes 
innehåll 

Innehållets relevans för 
ämnet 

Frihet att bestämma 
innehåll i ämnet 

Frihet att välja 
undervisningsmetoder 

Ökat 
mycket 

Ökat 
något 

Oförändrat/reformen 
har inte påverkat 

Minskat 
något 

Minskat 
mycket 

Kan inte 
bedöma/ 
har inte 

undervisat 
i ämnet 
tidigare 
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17. Hur har reformen påverkat i vilken utsträckning du planerar undervisningen i ditt ämne…

Mycket mer Något mer Oförändrat/reformen
har inte påverkat 

Något 
mindre 

Mycket 
mindre 

…på egen hand? 

…tillsammans med lärare 
i samma ämne? 

…tillsammans med lärare 
i andra ämnen? 

…tillsammans med andra 
skolors lärare? 

…tillsammans med dina 
elever? 

…tillsammans med 
representanter för 
arbetsliv? 

…tillsammans med 
representanter för 
högskola/universitet? 

18. Om du jämför den nya ämnesplanen med tidigare kursplan, hur har följande aspekter
förändrats?

Planering av 
undervisningen när mål 
och centralt innehåll är 
separerade 

Förändrats till det 
bättre 

Har inte 
förändrats 

Förändrats till det 
sämre 

Kan inte 
bedöma/har inte 

undervisat i ämnet 
tidigare 

Kopplingen till läroplanen 

Ämnesplanen/kursplanen 
som verktyg för 
planeringen av 
undervisning i mitt ämne 

Tydligheten i 
ämnesinnehållet 
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19. I arbetet med planering och undervisning i ditt ämne, i vilken utsträckning upplever du att…

…den nya ämnesplanen 
har gjort att du lagt till 
nya innehållsområden till 
din undervisning? 

…den nya ämnesplanen 
har gjort att du uteslutit 
vissa innehållsområden 
från din undervisning? 

…den nya ämnesplanen 
håller för hög nivå i 
förhållande till elevernas 
förkunskaper vid 
gymnasiestart? 

…den nya ämnesplanen 
styr din undervisning mer 
än tidigare kursplan? 

…läromedlen är 
anpassade till de nya 
ämnesplanerna? 

…du har ändrat dina 
undervisningsmetoder? 

…du saknar utbildning för 
nya områden i det 
centrala innehållet? 

I mycket stor 
utsträckning 

 

I ganska stor 
utsträckning 

I ganska liten 
utsträckning 

I mycket liten 
utsträckning/ 

inte alls 

Kan inte 
bedöma/har 

inte   
undervisat i 

ämnet tidigare 

DITT ARBETE MED 
BEDÖMNING/BETYGSÄTTNING 

Följande frågor handlar om hur du har arbetat med bedömning och betygsättning inom ramen för 
gymnasiereformen 2011. 

20. I vilken grad känner du dig säker på…

I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg grad 

…den nya betygsskalan? 

…de nya kunskapskraven i 
ditt ämne? 
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21. Hur har reformen påverkat arbetet med bedömning/betygssättning i ditt ämne i följande
avseenden?

Dokumentation av elevers 
prestationer 

Ökat 
mycket Ökat något 

Oförändrat/ 
reformen 
har inte 
påverkat 

Minskat 
något 

Minskat 
mycket 

Kan inte 
bedöma/ 
har inte 

undervisat i 
ämnet 
tidigare 

Antal bedömningstillfällen 

Behovet av resultat på 
nationella prov som 
bedömningsunderlag 

Dialog med elever om 
deras kunskapsutveckling 

Dialog med 
vårdnadshavare om 
elevers 
kunskapsutveckling 

Arbete med 
betygssättning och 
skriftliga omdömen 

22. Har reformen förändrat i vilken utsträckning du arbetar med bedömning/betygssättning i ditt
ämne…

Mycket mer Något mer Oförändrat/reformen
har inte påverkat Något mindre  Mycket 

mindre 

…på egen hand? 

…tillsammans med 
andra lärare som 
undervisar i samma 
ämne? 

…tillsammans med 
lärare som undervisar i 
andra ämnen? 

…tillsammans med 
andra skolors lärare? 

…tillsammans med dina 
egna elever? 

23. Upplever du att det har blivit enklare eller svårare att avgöra vilket betyg en elev ska få med
hjälp av de nya kunskapskraven i ditt ämne?

Enklare 

Ingen skillnad 

Svårare 



2/26/2019 Implementering av GY11 

https://sunet.artologik.net/kau/Admin/ 10/12  

DINA UPPFATTNINGAR OM DIN EGEN 
UNDERVISNING 

I följande frågor är vi intresserade av vad du vad du tar hänsyn till i din planering och ditt 
eventuella behov av fortbildning 

24. I vilken utsträckning utgår du från följande när du planerar undervisningen i ditt ämne?

I mycket stor 
utsträckning 

I ganska stor 
utsträckning 

I ganska liten 
utsträckning 

I mycket liten 
utsträckning/ inte 

alls 

Läroplanen 

Examensmålen 

Ämnesplanen 

Centrala innehållet 

Kunskapskraven 

25. Är det fortfarande något du anser att du behöver mer kunskap om…

I mycket stor 
utsträckning 

I ganska stor 
utsträckning 

I ganska liten 
utsträckning 

I mycket liten 
utsträckning/inte 

alls 

…nya skollagen? 

…nya 
gymnasieförordningen? 

…nya läroplanen? 

…examensmålen? 

…det centrala innehållet i 
ämnesplanerna? 

…kopplingen mellan den 
nya läroplanen, 
examensmål och 
ämnesplaner? 

… 
bedömning/betygssättning 
i den reformerade 
gymnasieskolan? 
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DINA UPPFATTNINGAR OM REFORMENS 
EFFEKTER OCH REFORMER I ALLMÄNHET 

 
I följande frågor är vi intresserade av vad du tror om reformens effekter och reformer i allmänhet. 

 
 

26. Hur tror du att gymnasiereformen på sikt kommer att påverka elever i följande avseenden? 
 

 
 

Elevers möjligheter att 
påverka innehållet i 
undervisningen 

Elevers möjligheter att 
påverka arbetsmetoderna 
i undervisningen 

Kommer att öka Kommer att vara 
oförändrat 

 
  

 
 

Kommer att 
minska 

 
 

 
 

 
Vet ej 

 
 

 
 

 

Rättsäkerhet för elever 
 
 

27. Hur tror du att gymnasiereformen på sikt kommer att påverka lärare i följande avseenden? 
 

 
 

Friutrymme för läraren att 
forma ämnets innehåll 

Friutrymme för läraren att 
välja arbetsmetoder 

Kommer att öka Kommer att vara 
oförändrat 

 
  

 

Kommer att 
minska 

 
 

 

 
Vet ej 

 

 

 

Administrativt arbete för 
 
 

28. I vilken grad håller du med om följande påstående? 
 

 
 

Det är staten som ska ha 
det övergripande 
ansvaret för styrningen 
av skolan 

I mycket hög 
utsträckning 

 
 

I hög 
utsträckning 

 
 

I låg 
utsräckning 

 
 

I mycket låg 
utsträckning 

 
 

Vet ej/ingen 
uppfattning 
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29. När en reform ska implementeras i skolan...

I mycket 
hög 

utsträckning 

I hög 
utsräckning 

I låg 
utsträckning 

I mycket låg 
utsträckning 

Vet ej / 
ingen 

uppfattning 

...är det staten som ska ha det 
övergripande ansvaret för 
implementeringen 

...är det kommunen som ska ha det 
övergripande ansvaret för 
implementeringen 

...är det respektive 
verksamhetsområde/skolområde som 
ska ha det övergripande ansvaret för 
implementeringen 

...är det varje enskild skola som ska 
ha det övergripande ansvaret för 
implementeringen 

...är det skolledare/rektor som ska 
ha det övergripande ansvaret för 
implementeringen 

...är det varje enskild arbetslag/ 
ämneslag som ska ha det 
övergripande ansvaret för 
implementeringen 

...är det varje enskild lärare som ska 
ha det övergripande ansvaret för 
implementeringen 

30. Skolan är en nationell angelägenhet

Ja

Nej

Vet ej / varken ja eller nej

31. Likvärdighet kräver statlig styrning och kontroll

Ja

Nej

Vet ej / varken ja eller nej

32. Är du intresserad av att delta på en uppföljande intervju vänligen skriv in din e-postadress
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