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Sammanfattning 

År 2010 infördes en ny del i skollagen som fastslog att ”Undervisningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Samtidigt ger forskning på området vissa 

indikationer om att lagen inte implementeras i enlighet med Skolverkets förtydliganden. 

Därför ställer sig den föreliggande undersökningen frågorna ”Hur anpassar lärare sin 

användning av läxor efter lagen om att ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet”?” och ”Hur kan bakgrunden till lärarnas anpassningar förklaras?”. För 

att svara på frågorna genomfördes en kvalitativ intervjustudie, vars resultat analyserades med 

hjälp av verktyg från implementeringsteorins ”bottom-up”-forskning. Resultaten visade på att 

de intervjuade lärarna inte tycktes implementera Skolverkets tolkning av lagen om 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när de arbetade med läxor. Detta berodde enligt 

uppsatsens resultat på att lärarna, i sin strävan att hantera olika hinder för implementering av 

lagens formella innebörd, utvecklar egna, alternativa, tolkningar av lagens betydelse. 

Uppsatsens slutsats är att lärarnas tolkningar, handlingar och viljeyttringar verkar leda till en 

omformning av policyns innebörd och utfall. För att bekräfta dessa slutsatser krävs dock 

ytterligare forskning. 
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1. Inledning 

1.1 Redogörelse för det vetenskapliga problemet 

År 2010 tillkom en ny mening i skollagen. Den fastslog att ”Utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Två år senare skrevs det i en 

promemoria, författad för Skolverkets räkning av Lindvert och Minten, att vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet fått stort genomslag i skolans verksamhet (Lindvert & Minten 2012, 

1). Detta uttalande skulle kunna tolkas som att implementeringen av lagen om vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet är på god väg. Samtidigt finns det ett antal faktorer som pekar 

på att det kan vara värt att genomföra en närmare undersökning av denna 

implementeringsprocess.  

För det första menar implementeringsforskarna Hall och Löfgren att 

implementering i allmänhet utgör en gråskala. Detta innebär i praktiken att anställda inom 

förvaltningen visserligen anpassar sig efter en rådande policy, men att de samtidigt också 

anpassar sitt förhållningssätt till policyn efter sina egna förutsättningar (Hall & Löfgren 2006, 

136). Med denna syn på implementering blir många fall av implementering till relevanta 

samhällsvetenskapliga forskningsobjekt.  

För det andra finns det tidigare forskning som kan ge skäl att närmare granska 

just implementeringsfallet ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Denna forskning 

visar på ett antal brister som indikerar att implementeringen av just denna lag skulle kunna 

vara särskilt komplicerad. Dessa brister inkluderar bland annat brist på förståelse för lagens 

innebörd och brist på tid för att hålla sig uppdaterad gällande ny forskning (se till exempel 

RFR 2012/13:10, del 1, 6, RIR 2013:11, 30, 72 och VA 2013:3, 7, 13). Längre fram i denna 

studie kommer en närmare redogörelse för denna problematik att presenteras under rubriken 

”Tidigare forskning på problemområdet”. 

För det tredje kan detta implementeringsfall anses vara av särskilt intresse 

eftersom lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet går att betrakta som en del av 

en större samhällsfråga. Lindvert & Minten menar att lagens införande är kopplat till det 

faktum att frågan om utbildningens vetenskapliga grund har fått allt större uppmärksamhet 

och betydelse, såväl i Sverige som internationellt (Lindvert & Minten 2012, 2). Denna 

samhällsutveckling har medfört en debatt om vetenskapens roll i skolan som gått så långt att 

skolforskaren Magnus Levinsson liknat den vid ett ”skyttegravskrig” (Levinsson 2013, 108).  

En fjärde anledning till att studera detta implementeringsfall är att det finns en 

lucka i forskningsfältet. En genomgång av tidigare forskning kring lärares förhållningssätt till 
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vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet visar på att de finns ett mindre antal kvantitativa 

studier på området (till exempel RFR 2012/13:10 del 1 och 2, RIR 2013:11, VA 2013:3). 

Utöver detta finns det en kvalitativ studie. I slutet av denna studie efterfrågar dess författare 

mer forskning kring yrkesverksamma lärares förståelse av begreppet ”vetenskaplig grund” 

och kring deras bild av en vetenskapligt grundad skolverksamhet (Levinsson 2013, 110). 

Sammanfattningsvis finns det fyra anledningar att närmare undersöka 

implementeringen av lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessa fyra 

anledningar utgörs av komplexiteten hos implementeringsprocesser i allmänhet, särskilt 

komplicerande faktorer som tycks röra just detta fall, fallets koppling till en omdebatterad 

samhällsutveckling samt indikationer på förekomsten av en lucka i forskningsfältet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den föreliggande uppsatsen är att underlätta och uppmuntra förståelsen av lärares 

förhållningssätt till lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur anpassar lärare sin användning av läxor efter lagen om att ”Undervisningen ska vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”? 

2. Hur kan bakgrunden till lärarnas anpassningar förklaras? 

 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen i denna uppsats kretsar kring hur lärare förhåller sig till lagen om att 

”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Mer specifikt rör 

undersökningen hur lärare anpassar sin användning av läxor efter lagen i fråga.  

Det fínns två fördelar med att den föreliggande uppsatsen lägger särskilt fokus 

på läxor. Båda fördelarna medför också nackdelar. Den första fördelen med fokus på just 

läxor är att det kan tänkas bidra med ett nytt perspektiv på frågan om den forskningsbaserade 

skolan. I studien ”Evidens och existens” utforskar Levinsson vetenskapens roll i skolan. Detta 

gör han genom att granska lärares användning av formativ bedömning – en metod som av 

många anses vara vetenskapligt grundad (Levinsson 2013, 35-36). Med andra ord granskar 

Levinsson ett extremfall. Med den föreliggande undersökningens fokus på läxor finns det en 

möjlighet att anlägga en ny vinkel genom att studera den motsatta typen av extremfall. Istället 

för att granska vetenskapens roll i relation till en uppenbart vetenskapligt beprövad företeelse 
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likt formativ bedömning studerar denna undersökning hur lärare förhåller sig till kraven på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom ett område där den vetenskapliga grunden 

kan antas vara särskilt svag. Den kritiske läsaren undrar förstås vad som pekar på att lärares 

användning av läxor inte skulle vila på vetenskaplig grund. Det främsta stödet för detta 

antagande är att den existerande forskningen kring läxor är relativt bristfällig och ofta 

uppvisar motstridiga resultat, vilket kan tänkas hindra att användningen av läxor skulle kunna 

vila på vetenskaplig grund. Denna problematik har uppmärksammats av ett flertal forskare (se 

exempelvis Hellsten 2000, Kroksmark 2010, 10, Strandberg 2013, 331, 339 och Westlund 

2004, 31-41, 78). Vad dessa forskare har att säga om problemet kommer att presenteras mer 

ingående under rubriken ”Tidigare forskning på problemområdet”.  

Ett fokus på läxor medför alltså ett nytt perspektiv. En nackdel är dock att de 

brister i läxforskningen som diskuterades ovan innebär att en studie som fokuserar på läxor i 

mindre utsträckning kan resonera med utgångspunkt i tidigare forskning. Det bör också 

understrykas att denna studies begränsade omfattning gör att dess potentiella nya bidrag till 

forskningsfältet är mycket blygsamt. 

 Den andra fördelen med att rikta in denna undersökning på läxor är att 

undersökningens kvalitet kan gynnas av ett specifikt fokusområde. Med tanke på den 

föreliggande undersökningens relativt begränsade omfattning så kan fokus på ett specifikt 

problem öka möjligheterna till att gå in på djupet i analysen. Den medföljande nackdelen blir 

att undersökningen förlorar i bredd. 

Gällande uppsatsens avgränsningar bör det också klargöras att uppsatsen 

fokuserar på lärares förhållningssätt till läxor som pedagogisk metod. Det är alltså inte 

läxornas innehåll som kommer att granskas, även om detta också omfattas av lagen om 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Sist men inte minst begränsas uppsatsen av att 

själva undersökningen är utformad som en fallstudie av fyra gymnasielärare. I kapitlet ”Metod 

och material” kommer det att föras ett mer detaljerat resonemang kring denna avgränsning 

och hur den påverkar uppsatsen. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen kommer att vara disponerad på följande vis. Efter inledningen kommer kapitlet 

”Bakgrund” att svara på vissa frågor kring tolkningen av lagen om vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Som en del av detta presenteras även Skolverkets idé om hur lagen om 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ska förstås. Sedan kommer de begrepp, 
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perspektiv och verktyg från implementeringsforskningen som utgör uppsatsens grundpelare 

att presenteras och operationaliseras i kapitlet ”Teori”. Teorikapitlet omfattar även en 

redogörelse för tidigare forskning på problemområdet. Därefter ges i kapitlet ”Metod och 

material” en beskrivning och motivering av den empiriska undersökningens praktiska 

tillvägagångssätt. I det efterföljande kapitlet ”Presentation och analys av resultat” kommer 

den empiriska undersökningens resultat att presenteras och analyseras med hjälp av 

implementeringsforskningens verktyg. Sist men inte minst kommer kapitlet ”Slutsatser” att 

sammanfatta hur analysen av undersökningens resultat kan besvara uppsatsens 

forskningsfrågor och uppfylla dess syften.  
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2. Bakgrund 

Denna uppsats undersöker hur lärare anpassar sin användning av läxor efter lagen om att 

”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Liksom det 

kommer att framgå av uppsatsens empiriska undersökning går det att förhålla sig till och tolka 

en lag på en mängd olika sätt. Detta ger upphov till ett antal frågor. För det första: Är lagen 

om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, med sin hänsyftning på ”undervisning”, ens 

är tänkt att reglera användningen av läxor? I skollagen definieras ”undervisning” som ”sådana 

målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (SFS 2010:800). 

Denna formulering ger utrymme för att betrakta lärares användning av läxor som en del av 

undervisningen, och därmed kan lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet sägas 

omfatta användningen av läxor.  

En annan fråga är hur olika tolkningar av lagen kommer att hanteras i den 

föreliggande uppsatsen. Med andra ord: Hur kommer olika tolkningar av lagen att särskiljas 

från och kontrasteras mot varandra? Inom ramen för denna uppsats har Skolverkets idé om 

hur lärare bör tolka och förhålla sig till lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

fått inta en särskild roll genom att den representerar lagens ”formella” innebörd. I 

forskningsfrågorna om hur lärare anpassar sin användning av läxor efter lagen om att 

”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” så är det denna 

lagens formella innebörd som åsyftas. I analysen av uppsatsens empiri kommer lagens 

formella innebörd att jämföras med lärarnas tolkningar av och förhållningssätt till lagen om 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tanken är att denna kontrasterande jämförelse 

ska kunna tydliggöra huruvida lärarna anpassar sin användning av läxor efter den formella 

innebörden av lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, eller ifall lärarna istället 

anpassar sin användning av läxor efter en egen, alternativ, tolkning av lagens innebörd.  

Hur har då lagens formella innebörd utvecklats och hur lyder den? År 2010 

fastslogs det i skollagen att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (SFS 2010:800). Denna mening stod utan närmare förklaring i 

författningssamlingen. Året därpå, 2011, dök samma mening upp som en del av den nya 

läroplanen för gymnasieskolan. Inte heller i läroplanen gavs det någon vägledning för att 

förstå vad den nya bestämmelsen innebär. I en promemoria för internt bruk, författad 2012, 

konstaterar Skolverket att det finns ett behov av att förtydliga lagtextens innebörd (Lindvert & 

Minten 2012, 1). Skolverkets förtydligande i den interna promemorian lyder som följer: 
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Begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

- Begreppet vetenskaplig(t) grund/förhållningssätt innebär att kritiskt granska, pröva 

och att sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. 

- Beprövad erfarenhet är en erfarenhet som är dokumenterad, delad och prövad i ett 

kollegialt sammanhang. 

- Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är kunskapskällor som kompletterar 

varandra. 

 

Bestämmelsens omfattning 

- Bestämmelsen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet riktar sig både till dem 

som utformar styrdokumenten, dvs riksdag, regering och Skolverket och till enskilda 

lärare. 

- Både utbildningens ämnesinnehåll och metod/pedagogik ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. 

 

Lärarens ansvar och förutsättningar 

- Enskilda lärare har ansvar för att löpande hålla sig orienterade inom sitt 

ämnesområde. (Lindvert & Minten 2012, 1) 

 

Utifrån det ovanstående interna förtydligandet utvecklade Skolverket sedan ett stöd för 

verksamma inom skolan. Där står följande begreppsförklaringar att finna: 

 

Vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett 

sammanhang samt söka efter förklaringar och orsakssamband i tillgänglig relevant forskning. 

 

Beprövad erfarenhet har ingen exakt definition i skollagen. Skolverket definierar, i likhet med 

Socialstyrelsen, beprövad erfarenhet som kunskap som är genererad vid upprepade tillfällen 

över tid, som är dokumenterad och kvalitetssäkrad. Att en eller ett fåtal skolor arbetar på ett 

visst sätt kan därmed inte benämnas som beprövad erfarenhet utan man kan då istället tala 

om t.ex. lärande exempel. Det finns ingen absolut gräns för hur många skolor eller exempel 

som ska ligga till grund för beprövad erfarenhet. Allmänt kan dock sägas att beprövad 

erfarenhet i likhet med forskningsresultat ska vara allmängiltig, generaliserbar och därför 

överförbar mellan olika skolor. 
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Hur kan då beprövad erfarenhet byggas? Det kan gå till på följande sätt: en idé prövas av en 

person (erfarenhet). Denna idé prövas sedan av flera kollegor, en grupp, genom gemensam 

reflektion och dokumentation (prövad erfarenhet). Slutligen prövas samma idé av flera 

grupper och dokumenteras samt systematiseras för att kunna föras vidare (beprövad 

erfarenhet). (Skolverket 2015) 

 

Vid en jämförelse mellan förtydligandet i promemorian och förtydligandet i stödet till 

verksamma kan det konstateras att förtydligandet i promemorian ger en klarare bild av lagens 

omfattning och ansvarsfördelning. Däremot ger stödet till verksamma en mer detaljerad 

beskrivning av innebörden i lagens centrala begrepp, det vill säga ”vetenskaplig grund” och 

”beprövad erfarenhet”. Kriterierna för vad som får kallas ”vetenskaplig grund” och ”beprövad 

erfarenhet” är dessutom strängare. I denna uppsats kommer den klaraste bilden av 

omfattningen och ansvarsfördelningen att kombineras med den mest detaljerade och stränga 

begreppsdefinitionen och dessa kommer tillsammans att betraktas som den ”formella 

innebörden” av lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Summan av detta blir 

att det enligt den formella innebörden krävs att: 

 

- Lärarna tar ansvar för att löpande hålla sig orienterade på sitt ämnesområde 

- Både undervisningens metoder och dess innehåll vilar på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. 

- Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kompletterar varandra 

- Den vetenskapliga grunden innefattar att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda 

faktakunskaper i ett sammanhang samt söka efter förklaringar och orsakssamband i 

tillgänglig relevant forskning. 

- Den beprövade erfarenheten består av kunskap som är genererad vid upprepade 

tillfällen över tid, dokumenterad, kvalitetssäkrad, generaliserbar och överförbar mellan 

skolor. 
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3. Teori 

3.1 Implementeringsteorins betydelse 

Liksom det konstaterades i uppsatsens inledande avsnitt är implementering i allmänhet en 

komplicerad process (Hall & Löfgren 2006, 136). Implementeringsforskningen har därmed 

utvecklats till ett fält som rymmer ett stort antal centrala begrepp, perspektiv och verktyg, 

varav vissa kommer att användas i den föreliggande uppsatsen. De begrepp, perspektiv och 

verktyg som används har valts med hänsyn till vad som bäst kan hjälpa besvara 

undersökningens forskningsfrågor gällande lärares anpassningar av läxor. Hänsyn har också 

tagits till vad som bäst kan hjälpa uppnå studiens syfte, det vill säga syftet att underlätta och 

uppmuntra förståelsen av lärares förhållningssätt till lagen om vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. 

Detta teorikapitel kommer inledningsvis att förklara innebörden av de begrepp, 

perspektiv och verktyg som kommer att användas i uppsatsen. Det kommer också ges en 

förklaring till varför just dessa begrepp, perspektiv och verktyg från 

implementeringsforskningen kan betraktas som särskilt kompatibla med uppsatsens 

forskningsfrågor och syfte. Förhoppningen är att dessa inledande delar av teorikapitlet ska 

klargöra vilka teorier som kommer att användas och varför, samt underlätta för läsare som 

inte har någon större kännedom om implementeringsteori men som ändå önskar läsa och 

förstå denna uppsats. Mot slutet av teorikapitlet presenteras en översikt av tidigare forskning 

på problemområdet. Denna översikt syftar till att belysa vilka implementeringsproblem som 

kan tänkas uppstå i relation till lärares användning av läxor, vilket i sin tur vägleder den 

empiriska undersökningen och även visar på varför detta område kan vara intressant att 

undersöka. 

 

3.2 Begreppen lag, policy, implementeringsprocess och policyprocess 

I den föreliggande uppsatsen används begreppen ”lag” och ”policy”. För att tydliggöra 

undersökningens resonemang behövs en förklaring av hur begreppen förhåller sig till varandra 

i detta sammanhang. Såsom det framgick i bakgrundskapitlet finns det, förutom Skolverkets 

tolkning, en mängd alternativa tolkningar av innebörden i lagen om vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. När det i uppsatsen syftas på den tolkning av lagen som gjorts av 

Skolverket kommer uttrycket ”lagens formella innebörd” att användas. När det istället syftas 

på tolkningar av lagen som görs av en viss lärare eller en mindre grupp av lärare kommer 

dessa att kallas för ”individuella”, ”informella” eller ”alternativa” tolkningar. När poängen är 
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att syfta på alla de tolkningar, beslut och viljeyttringar som görs i relation till lagen kommer 

begreppet ”policy” att användas. 

 Ovanstående beskrivning av policy som ett antal beslut eller viljeyttringar som 

tillsammans blir ”något större” är inspirerat av Hall och Löfgren. Vidare präglas denna 

uppsats av Hall och Löfgrens syn på implementering av policy som en komplex och reflexiv 

process. En viktig del av denna implementeringsprocess är att anställda inom förvaltningen 

visserligen anpassar sig efter policyn, men att de samtidigt anpassar sitt förhållningssätt till 

policyn efter sina egna förutsättningar (Hall & Löfgren 2006, 136). Denna beskrivning 

innebär att lärares tolkningar, viljeyttringar och handlingar i relation till lagen om 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ryms inom ramen för vad Hall och Löfgren 

betraktar som en implementeringsprocess. Även det sätt på vilket lärare anpassar sin 

användning av läxor kan enligt Hall och Löfgrens definition betraktas som en del av denna 

implementeringsprocess. I syfte att ge ett bredare perspektiv på implementeringsprocesser i 

allmänhet följer här en redogörelse för den mer omfattande policyprocessen. 

För att ge en överblick av implementeringsprocessens större sammanhang 

erbjuder Lennart Lundquist och Evert Vedung modeller av den mer omfattande 

policyprocessen. Dessa modeller beskriver hur policyprocessen tar sin början med att ett 

problem identifieras, varpå problemet sedan bli föremål för beredning, beslutsfattande, 

implementering och slutligen efterkontroll. Vedung pekar själv ut ett flertal brister hos den 

typ av förenklande modeller som han själv och Lundquist använder sig av. Bland annat menar 

Vedung att policyprocessen egentligen inte är helt linjär, såsom denna typ av modell kan leda 

oss att tro. Samtidigt menar både Vedung och Lundquist att den linjära modellen av 

policyprocessen ändå är en nyttig tankefigur eftersom den hjälper oss att få en grundläggande 

idé om processens olika delar och hur de kan förhålla sig till varandra (Lundquist 1992, 13, 

Vedung 2016, 19). 

Sammantaget ger ovanstående definitioner av policy, implementeringsprocess 

och policyprocess utrymme att betrakta lärares anpassning av läxor efter lagen om 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som en del av både implementeringsprocessen 

och policyprocessen. Detta synsätt stämmer bra överens med det så kallade ”bottom-up-

perspektiv” på implementering som utgör en viktig teoretisk hörnsten i denna undersökning. 

Valet av bottom-up-perspektiv och dess betydelse kommer att behandlas i större detalj här 

nedan. 
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3.3 Perspektiv på implementering 

Forskningen kring implementering av policy karaktäriserades länge av en uppdelning mellan 

två olika perspektiv, kallade ”top-down” och ”bottom-up” (Hill & Hupe 2014, 58). Top-

down-perspektivet, som framförallt förknippas med forskarna Jeffrey Pressman och Aaron 

Wildavsky, vilar på idén om linjära och rationella processer. Enligt detta perspektiv bestäms 

en policy i officiella dokument och implementeringen fortskrider sedan från central och 

abstrakt till lokal och konkret nivå, via olika sammanlänkade organisationer. Inom ramen för 

top-down-perspektivet blir implementeringsforskarens roll att söka rätt på felande länkar i 

implementeringsprocessen för att med hjälp av dessa förklara varför policyns mål inte blir 

uppfyllda (Hill & Hupe 2014, 47). Top-down-perspektivet medför även idén om att det 

existerar en idealisk policy och att dess förverkligande bör säkerställas av högt uppsatta 

aktörer i implementeringskedjan (Hill & Hupe 2014 53). 

 I kontrast till top-down-perspektivet så fokuserar bottom-up-perspektivet på hur 

verkligheten ser ut för de aktörer som utför implementeringsarbete ”på golvet”, likt 

exempelvis lärare och socialarbetare. Inom implementeringsforskningen kallas dessa aktörer 

ofta för närbyråkrater, ett uttryck myntat av bottom-up-perspektivets grundare Michael 

Lipsky. Förespråkare av bottom-up-perspektivet lägger fokus på närbyråkraternas roll i 

policyprocessen eftersom de menar att det är närbyråkraternas handlingar som bestämmer 

policyns slutgiltiga utformning. Vidare antar förespråkare av bottom-up-perspektivet att 

närbyråkraterna är arbetare med höga ideal som försöker uppfylla policyns mål så gott det går, 

trots svåra arbetsförhållanden. Följaktligen söker implementeringsforskare som arbetar med 

ett bottom-up-perspektiv studera och förstå de förutsättningar, problem och strategier som 

präglar närbyråkraternas vardag. När vi förstår närbyråkraternas förutsättningar kan vi, enligt 

forskare som Lipsky, tillvarata deras kunskaper och undvika att försvåra deras arbetssituation 

genom ”onödigt” maktutövande ovanifrån (Hill & Hupe 2014, 55). 

 Den föreliggande studien utgår från ett bottom-up-perspektiv på 

implementering. Denna utgångspunkt har valts av två olika anledningar. För det första 

stämmer bottom-up-perspektivets fokus på närbyråkraters roll i policyprocessen väl överens 

med det fokus som denna studies syfte och forskningsfrågor lägger på lärare och deras 

användning av läxor. För det andra erbjuder den forskning som gjorts ur ett bottom-up-

perspektiv ett antal idéer som går att använda som verktyg för att bringa ordning i denna 

undersöknings implementeringsproblem. Det är dessa teoretiska verktygs karaktär och 

användningssätt som kommer att ligga i fokus för uppsatsens nästkommande avsnitt 
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3.4 Teoretiska verktyg – en kombinerad modell 

Denna undersöknings forskningsfrågor syftar till att ta reda på hur lärare anpassar sin 

användning av läxor efter lagen om att ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet”. Forskningsfrågorna syftar även till att ge svar på hur bakgrunden till 

lärarnas anpassningar av läxor kan förklaras. Vad erbjuder då implementeringsforskningen för 

verktyg som kan hjälpa till att besvara dessa frågor? 

 Flera implementeringsforskare, bland annat Lennart Lundquist och Evert 

Vedung, förklarar närbyråkraters förhållningssätt till policy utifrån modellen ”förstå, kunna, 

vilja”. I korthet innebär denna modell att den aktör som ska implementera en policy måste 

förstå policyn, kunna implementera policyn och vilja implementera policyn. Ifall det uppstår 

brister i någon eller några delar av ”förstå, kunna, vilja” leder detta enligt modellen till 

komplikationer i implementeringen av policy (Lundquist 1992, 75-77, Vedung 2016, 93-94).  

En fördel med modellen ”vilja, kunna, förstå” är att den är enkel att ta till sig 

och därmed möjliggör en lättfattlig översikt av snåriga implementeringsproblem. Men en 

nackdel är att modellen, såsom den beskrivs av Lundquist och Vedung, saknar flera viktiga 

dimensioner – den förklarar inte hur och varför det uppstår brister i närbyråkraters ”förstå, 

kunna, vilja”, och den förklarar inte heller hur dessa brister påverkar närbyråkraternas 

förhållningssätt till policy. För att komplettera modellen så att den bättre kan besvara denna 

undersöknings forskningsfrågor har modellen ”förstå, kunna, vilja” därför kompletterats med 

vissa delar av Lipskys teorier om närbyråkrater. Nedan kommer de olika byggstenarna i denna 

kombinerade modell att presenteras i större detalj, och det kommer även ges en beskrivning 

av hur modellen kommer att användas som ett verktyg i den föreliggande undersökningen. 

   

3.4.1 Brister i förståelse 

Att förstå en policy innebär enligt Lundquist att kunna tolka och begripa policyns innebörd. 

Lundquist konstaterar dock att detta kan vara svårt i de fall då innebörden hos exempelvis en 

lagtext är otydlig (Lundquist 1992, 75-77). Lipsky ger en liknande bild av vad det innebär att 

förstå en policy. Vidare menar Lipsky att problem med förståelse är vanliga eftersom 

närbyråkraters arbetssituation ofta präglas av tvetydiga, vaga och motstridiga mål för 

verksamheten. 
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3.4.2 Brister i förmåga 

Att kunna implementera policyn innebär enligt Lundquists modell att vara i besittning av rätt 

resurser – till exempel att ha den kompetens, det material och det inflytande som 

implementeringen kräver (Lundquist 1992, 75-77). Enligt Lipsky är brist på resurser vanligt 

förekommande i närbyråkraters yrkesliv. Resursbristen yttrar sig enligt Lipsky oftast genom 

brist på tid och personal i relation till uppdragets omfattning. Dessa två problem har tendens 

att samverka, till exempel genom att ett stort antal elever i relation till lärare innebär att 

läraren får mindre tid att ägna åt varje enskild elev. En annan resurs som ofta är begränsad är 

kompetens. Detta kan bero på flera skäl – att närbyråkraterna är nyutbildade och därmed 

oerfarna, att utbildningen varit otillräcklig eller att det varken inom forskningen eller resten av 

samhället finns någon konsensus kring hur de ska kunna uppnå målet med sitt arbete (Lipsky 

1980, 30-31). 

 

3.4.3 Brister i vilja 

Att vilja implementera policyn handlar enligt Lundquist om att finna den önskvärd. Bristande 

vilja att implementera är svårt att åtgärda inom en organisation som involverar många aktörer, 

likt exempelvis skolan. Här krävs det enligt Lundquist att den styrande aktören har ett så pass 

stort inflytande att de aktörer som ska styras implementerar policyn utan att ta ställning till 

huruvida de anser den vara önskvärd eller ej (Lundquist 1992, 75-77). Lipskys beskrivning av 

närbyråkrater erbjuder en teori om vad som ligger bakom denna viljornas kamp mellan 

närbyråkrater och deras överordnade.  

Enligt Lipsky karaktäriseras närbyråkraters arbetssituation av deras relativt 

autonoma ställning. Med tanke på att närbyråkrater ofta kritiseras för bristande 

implementering av policy kan man fråga sig varför deras autonomi inte begränsas med hjälp 

av starkare kontroll och detaljstyrning. Lipsky anger tre skäl till att närbyråkraterna tillåts 

behålla sin relativt autonoma ställning. För det första är närbyråkraternas arbetsuppgifter ofta 

alltför komplicerade för att detaljstyrning skulle kunna vara möjlig – även om exempelvis 

skollagen omfattade tiotusentals paragrafer skulle den inte kunna ge svar på exakt hur en 

lärare ska agera i varje specifik undervisningssituation som kan tänkas uppstå. För det andra 

är standardiserade lagar inte alltid rimliga verktyg att använda vid arbete med människor. De 

flesta medborgare vill enligt Lipsky ha rättssäkerhet, men de vill också att exempelvis lärare 

ska kunna använda sig av ett väl utvecklat eget omdöme i de känsliga situationer som med 

nödvändighet uppstår i deras yrkesutövande. Opartiskhet är därmed önskvärt från 
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närbyråkraternas sida, men så är även inlevelse och flexibilitet. För det tredje måste 

närbyråkraternas autonomi bevaras eftersom den stärker närbyråkraternas yrkesstolthet och 

gör att deras målgrupp betraktar dem som viktiga aktörer (Lipsky 1980, 15). 

 

3.4.4 Strategier 

Sammanfattningsvis kompletterar Lipskys teori om närbyråkrater modellen ”förstå, kunna, 

vilja” genom att erbjuda djupare insikt i varför lärare i vissa fall inte ”förstår, kan eller vill”. 

Summan av Lundquists och Lipskys resonemang blir att det existerar en mängd faktorer som 

kan ha negativ inverkan på närbyråkraters förmåga att implementera policy. Lipsky menar att 

man bör ställa sig frågan hur närbyråkrater överhuvudtaget klarar av att förhålla sig till sitt 

arbete trots alla svårigheter. Lipskys svar på denna fråga är att närbyråkrater som grupp har 

utvecklat tre generella strategier för att bättre klara av sina svåra uppdrag. För det första söker 

närbyråkrater begränsa efterfrågan, maximera resursutnyttjandet och göra målgruppen så 

medgörlig som möjligt. För det andra anpassar de sin egen arbetsbeskrivning i syfte att sänka 

eller begränsa sina mål och därmed göra dem lättare att uppfylla trots bristande resurser. För 

det tredje så anpassar de sin bild av målgruppen för att de bättre ska kunna rättfärdiga glappet 

mellan resultaten de uppnår och målen de strävar mot (Lipsky 1980, 81-82). 

 

3.4.5 Användning av den kombinerade modellen 

Den version av modellen ”förstå, vilja, kunna” som presenterats här ovan kommer att 

användas på tre olika sätt i den föreliggande undersökningen. För det första kommer extra 

uppmärksamhet att ägnas åt brister i ”förstå, kunna, vilja” vid genomgång av tidigare 

forskning, insamling av empiri och analys av det empiriska materialet. För det andra kommer 

modellen vara en mall som hjälper skapa en lättfattlig struktur till presentationen av de brister 

som upptäcks i genomgången av tidigare forskning och i analysen av det empiriska materialet. 

Sist men inte minst kommer modellen, inklusive avsnittet om ”strategier”, bidra till att 

analysera och dra slutsatser från det empiriska materialet. 

 Modellen “förstå, vilja, kunna” är, liksom det framgår av det ovanstående 

stycket, användbar inom ramen för denna uppsats. Samtidigt medför modellen vissa 

begränsningar och perspektiv som bör diskuteras. För det första utgår modellen från ett 

aktörsperspektiv och fokus för uppsatsens analys hamnar därmed på hur enskilda lärare och 

deras egenskaper påverkar implementeringen av policy. För att skapa ett mer balanserat 

perspektiv hade det varit intressant att även undersöka vilken inverkan andra aktörer och 
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strukturer (likt exempelvis rektorer och skolsystem) har på implementeringen av policyn i 

fråga. Tyvärr har sådana ytterligare undersökningar inte fått rum inom ramen för denna 

uppsats. 

Något annat som kan diskuteras är det fokus på ”brister” som löper likt en röd 

tråd genom modellen ”förstå, kunna, vilja”. Att tala om lärares ”bristande vilja” och 

”bristande förståelse” kan lätt upplevas som dömande. I kombination med frånvaron av fokus 

på andra aktörer och strukturer framstår det dessutom som om alla dessa brister hade sitt 

ursprung hos de individuella lärare som studeras. Som det kommer att framgå av uppsatsens 

undersökning råder det dock ingen objektiv brist på förståelser eller brist på vilja – i den mån 

lärarna inte förstår lagens formella innebörd eller inte vill implementera denna tycks detta 

bero på att de har utvecklat andra förståelser och andra ambitioner. Med tanke på denna 

mångfald hade det kanske varit mer korrekt att tala om ”variationer i förståelse” eller 

”variationer i vilja”. I denna uppsats behålls trots allt modellens fokus på ”brister” eftersom 

detta gör analysen lättare för läsaren att förstå och enklare för mig som författare att 

genomföra. 

 

3.5 Tidigare forskning på problemområdet 

Lundquist, Vedungs och Lipskys teorier pekar på en rad generella brister i ”förstå, vilja, 

kunna” som kan antas förekomma vid närbyråkraters implementering av policy. Genom att 

studera tidigare forskning relaterad till lärares implementering av lagen om vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet går det också att finna tecken på ett antal brister i ”förstå, vilja, 

kunna” som är relaterade till den specifika implementeringen av lagen om vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. I detta kapitel kommer dessa mer specifika brister att kartläggas.  

Syftet med kartläggningen av de specifika bristerna är dels att visa på varför undersökningens 

fokusområde, det vill säga lärares förhållningssätt till lagen om vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet, kan antas vara problematiskt och därmed värt att undersökas närmare. 

Ett annat skäl till kartläggningen är att den har gett en fingervisning om vilka specifika brister 

i ”förstå, vilja, kunna” som tycks existera och som därmed är värda att hålla extra utkik efter i 

insamlingen och analysen av den föreliggande undersökningens empiriska material. 

 Tyvärr har det varit mycket svårt att finna tidigare forskning som berör hur 

lärare förhåller sig till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när de använder sig av just 

läxor. Detta kan bero på att läxforskningen tycks ha vissa brister, ett problem som kommer att 

behandlas närmare under rubriken ”Brister i förmåga” (för en diskussion av läxforskningens 
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brister se exempelvis Hellsten 2000, Kroksmark 2010, 10, Strandberg 2013, 331, 339 och 

Westlund 2004, 31-41, 78).  

  

3.5.1 Brister i förståelse 

Vad säger tidigare forskning om lärares förståelse för den formella innebörden av lagen om 

att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”? För att förstå en 

lag måste man rimligtvis känna till den. I en enkätundersökning, utförd år 2013 på uppdrag av 

Riksrevisionen, uppgav 15% av lärarna att de inte kände till lagen i fråga. På grund av en låg 

svarsfrekvens bedömer Riksrevisionen det inte vara lämpligt att generalisera resultatet till alla 

gymnasielärare, men det ger ändå en indikation på att det kan finnas grundläggande hinder för 

lärarnas förståelse av lagens formella innebörd. (RIR 2013:11, 30).  

Det finns ytterligare forskning som talar för att lärare inte fullt ut förstått lagens 

formella innebörd. I en riksdagsrapport från 2012 står det att skolor inte på egen hand klarar 

av att tolka lagens innebörd (RFR 2012/13:10, del 1, 6). Denna bild stärks av rapportens 

tillhörande enkätundersökning. I denna undersökning ansåg exempelvis bara drygt hälften 

(55%) av de tillfrågade lärarna att ”inhämtande av kunskap från ny forskning” ingick i deras 

arbetsuppgifter, trots att lärarnas ansvar för denna arbetsuppgift är tydligt framskriven i lagens 

formella innebörd (RFR 2012/13:10, del 2, 60, Lindvert & Minten 2012, 1). En viktig 

reservation gällande denna enkät är dock att den enbart omfattar lärare som arbetar i 

grundskolan, vilket innebär att resultaten inte utan vidare kan antas vara giltiga även för 

gymnasielärare. Men med tanke på likheterna i de båda yrkesgruppernas styrdokument och 

arbete kan undersökningens resultat trots allt ses som en anledning att närmare granska 

gymnasielärares förståelse av lagen. 

Tidigare forskning lyfter även fram otydligheter i relation till syftet bakom lagen 

om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I riksdagens enkätundersökning angav en 

tredjedel av de tillfrågade lärarna att ”otydligt syfte” utgjorde ett hinder för införandet av ny 

forskning i undervisningen (RFR 2012/13:10, del 2, 154). Även forskarna Persson & Persson 

menar att det saknas vägledning gällande lagens syfte. I brist på vägledning blir det enligt 

Persson & Persson otydligt för läraren huruvida vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

är tänkt att höja elevernas resultat, stärka lärarprofessionens anseende och/eller bidra till 

verksamhetsutveckling (Persson & Persson 2017, 45). Denna osäkerhet kring lagens syfte 

skulle kunna tänkas skapa brister i lärarnas förståelse för lagens innebörd. 
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3.5.2 Brister i förmåga 

Modellen ”förstå, kunna, vilja” pekar på betydelsen av att ”kunna” implementera en lag, det 

vill säga betydelsen av att ha tillräcklig förmåga. En närmare granskning av tidigare forskning 

visar på att det tycks finnas ett antal brister i lärares förmåga att implementera lagens formella 

innebörd. 

 En central del av lagens formella innebörd är att lärare ska hålla sig uppdaterade 

gällande forskningen på sitt ämnesområde och söka efter förklaringar och orsakssamband i 

tillgänglig relevant forskning. Men detta tycks bland annat hindras av brist på tid -  

exempelvis visar två olika undersökningar på att en majoritet av de tillfrågade lärarna att 

deras arbetstid inte räckte till för att de skulle kunna införa ny forskning i sin undervisning 

(RFR 2012/13:10, del 1, 8, VA 2013:3, 7, 13). 

Även brist på utbildning tycks utgöra ett hinder för att lärare ska kunna hålla sig 

uppdaterade gällande forskningen på sitt ämnesområde och söka efter förklaringar och 

orsakssamband i tillgänglig relevant forskning. I en enkät från 2012 uppgav 35% av lärarna 

med examen för grundskolans senare år/gymnasiet att deras grundutbildning givit dem ganska 

dåliga eller mycket dåliga förutsättningar för att inhämta kunskap från ny forskning (RFR 

2012/13:10, del 2, 184).  

Ytterligare ett hinder för att lärarna ska kunna implementera den formella 

innebörden av lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är att det tycks råda brist 

på relevant forskning. Detta problem kommer särskilt tydligt till uttryck i förhållande till 

läxor. Flera svenska läxforskare, likt bland annat Jan Olof Hellsten och Ingrid Westlund, har 

påpekat att forskningen på läxområdet är mycket begränsad i sin omfattning (Hellsten 2000, 

Westlund 2004, 31-41). Westlund har även påpekat att den existerande forskningens resultat 

är både motstridiga och förvirrande, vilket hon anser kan härledas till att själva fenomenet 

”läxa” är så pass svårfångat (Westlund 2004, 78). Detta problem tas även upp av fil. dr. Max 

Strandberg, som i sin forskningsöversikt konstaterar att det är svårt att dra några slutsatser 

med hjälp av läxforskningen eftersom forskningsresultaten på området är så pass svaga och 

motsägelsefulla (Strandberg 2013, 331). Ett annat problem som tas upp i Strandbergs 

forskningsöversikt är att läxforskningen lider av bristande precision – många studier 

undersöker läxors effekter utan att diskutera läxans kvalitet eller klargöra vilken typ av läxa 

som studerats (Strandberg 2013, 331). I samma forskningsöversikt påpekar Strandberg att 

svenska forskningsprojekt relaterade till läxor har varit få till antalet och begränsade i sin 

omfattning (Strandberg 2013, 339). Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete, menar 
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vidare att de tillgängliga forskningsresultaten på läxområdet inte är tillräckligt konkreta för att 

kunna användas i skolans verksamhet (Kroksmark 2010, 10). 

 En översikt av forskningen visar även på att det förekommer brist på beprövad 

erfarenhet i relation till läxor. Enligt den formella innebörden av lagen om vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet ska den beprövade erfarenheten bestå av kunskap som är genererad 

vid upprepade tillfällen över tid, dokumenterad, kvalitetssäkrad, generaliserbar och överförbar 

mellan skolor (Skolverket 2015). Men enligt denna studies översikt av läxforskningen finns 

det i Sverige inga projekt relaterade till läxor som är av sådan omfattning och karaktär att 

denna typ av beprövad erfarenhet skulle kunna genereras.  

 

3.5.3 Brister i vilja 

Tidigare forskning antyder att det kan finnas brister i lärares vilja att implementera lagen om 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I en undersökning genomförd av 

Vetenskapsrådet 2004 uppvisade många lärare en negativ attityd till forskning, och enligt en 

översikt gjord av Kroksmark finns det en mängd andra studier som alla visar på att lärare har 

ett mycket lågt intresse av vetenskapligt grundad kunskap i jämförelse med andra akademiskt 

utbildade yrkeskårer. Såväl Vetenskapsrådet som Kroksmark härleder lärarnas bristande 

entusiasm till det faktum att lärare uppfattar skolrelaterad forskning som svårtillgänglig, 

abstrakt och irrelevant för lärarnas lokala behov (Kroksmark 2010, 9-10, VA 2004:4). Det 

finns dock inte någon större mängd studier utförda på detta område, vilket gör det svårt att 

med bestämdhet dra några slutsatser kring lärares vilja att implementera lagen. 
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4. Metod och material 

Den föreliggande uppsatsens forskningsfrågor handlar om hur lärares förhållningssätt till 

lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ser ut och har uppkommit. För att 

kunna besvara dessa frågor har det genomförts en kvalitativ fallstudie med intervjuer som 

metod för insamling av data. I detta kapitel kommer det att förklaras vad detta metodval 

innebär, varför just dessa metoder har använts och hur själva studien har genomförts. 

 

4.1 En kvalitativ utgångspunkt 

Enligt en klassisk definition skiljer sig kvalitativa studier från kvantitativa studier genom att 

de förstnämnda undviker användningen av kvantitativa mått i relation till data (Bryman 35, 

2012). En nackdel med kvalitativa studier är att de därför inte kan leverera statistiskt 

säkerställda ”hårda data”. Men vad den kvalitativa metoden istället möjliggör är en 

kartläggning och förståelse av de många olika samhällsprocesser som präglas av social 

interaktion och därmed är svåra att beskriva med siffror (Ahrne & Svensson 2015, 12).  

Valet att göra en kvalitativ studie medför ett antal fördelar. För det första kan en 

kvalitativ studie bidra med kunskap om de delar av lärares förhållande till lagen om 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som rör fenomen likt förståelse och tolkningar 

och därmed svårligen kan mätas och räknas. Detta innebär att den föreliggande 

undersökningen skiljer sig från de flesta tidigare studier på problemområdet då dessa 

framförallt har varit av kvantitativ karaktär (till exempel Riksrevisionen 2013, RFR 

2012/13:10 del 1 och 2, VA 2013:3).  

Den andra fördelen med att i detta fall genomföra en kvalitativ studie är att det 

går väl ihop med det socialkonstruktivistiska perspektiv som utgör en utgångspunkt för denna 

studie. Socialkonstruktivismen bygger på tanken om att verkligheten är socialt konstruerad 

eftersom de fenomen och kategorier som kan observeras ständigt formas och omformas av 

olika människor (Bryman 33, 2012). Själva intresset av att i denna uppsats undersöka lärares 

förhållningssätt till lagen bygger på den socialkonstruktivistiska idén om att lagens innebörd 

och utfall formas av lärarnas beteende.  

 

4.2 En fallstudie 

En fallstudie karaktäriseras av att studiens fokus ligger på en detaljerad och intensiv 

undersökning av ett utvalt fall. Detta fall kan vara allt från en person till en stad, en 

organisation eller en händelse (Bryman 2012, 66-67). I den föreliggande studien är det lärares 
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förhållningssätt till lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som utgör det ”fall” 

som ska undersökas.  

En viktig reservation gällande fallstudier är att de resultat som dessa studier 

genererar inte är generaliserbara (Bryman 2012, 70). Från den föreliggande studien av fyra 

lärares förhållningssätt till lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet går det 

därmed inte att dra några generella slutsatser om lärare, lagen eller implementering. En fördel 

med fallstudier är dock att de möjliggör insamling av detaljerade data om det relevanta fallet 

(Bryman 2012, 68). Detta rika material kan sedan utgöra en möjlighet att skapa en djup och 

komplex förståelse för det fall som studeras. Valet att göra just en fallstudie grundas i en 

förhoppning om att på detta vis kunna bidra till att ge en mer komplex och nyanserad bild av 

lärares relation till lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Valet att göra en 

fallstudie av lärare grundas också i en önskan om att bidra med något nytt, då tidigare studier 

av lärares förhållningssätt till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet främst har 

fokuserat på mer generella beskrivningar av lärare som grupp (till exempel RIR 2013:11, RFR 

2012/13:10 del 1 och 2, VA 2013:3). Den föreliggande studiens ringa omfattning gör dock att 

dess potentiella nytillförsel på detta område är mycket blygsamt. 

Valet av fall kan baseras på olika grunder – ett fall kan anses vara intressant att 

studera eftersom det är extremt, unikt eller exemplifierande (Bryman 2012, 70). Liksom det 

tidigare nämnts fokuserar denna undersökning på lärares förhållningsätt till just läxor 

eftersom tidigare forskning på problemområdet indikerar att implementeringen av lagen om 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet medför särskilda svårigheter på detta specifika 

område (se exempelvis Hellsten 2000, Kroksmark 2010, 10, Strandberg 2013, 331, 339 och 

Westlund 2004, 31-41, 78). Med andra ord ligger fokus på ett extremfall av implementering. 

När det gäller valet av specifika lärare att studera har en viss spridning i ålder, kön och 

undervisningsämnen prioriterats eftersom skillnader i dessa kategorier skulle kunna tänkas 

påverka lärarnas förhållningssätt till lagen och därmed ge upphov till intressanta kontraster. 

En större enkätundersökning om lärares användning av kunskap från ny forskning indikerar 

att det lärare emellan inte tycks finnas någon skillnad i forskningsanvändningen som är 

relaterad till skillnader i behörighet, olika typer av examen eller olika lång tid som 

yrkesverksam lärare (RFR 2012/13:10, del 1, 8). Därför har variation i dessa kategorier inte 

särskilt eftersträvats. 
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4.3 Kvalitativa intervjuer 

Insamlingen av empiri till denna uppsats bygger på kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer karaktäriseras av sin flexibilitet, sitt fokus på att förstå intervjupersonens perspektiv 

och av detaljrikedomen hos det intervjumaterial som genereras (Bryman 2012, 470). Ett 

problem med kvalitativa intervjuer är att det som sägs i materialet kan vara vinklat eller på 

något annat sätt inte fullt överensstämma med verkligheten. Detta kan i sin tur bero på många 

olika faktorer, likt exempelvis intervjupersonens intresse av att framstå i god dager och 

intervjuarens intresse av att leda intervjupersonen till att ge en viss typ av svar. Tolkningen av 

intervjumaterialet kan dessutom präglas av olika sorters snedvridningar och missförstånd 

(Ahrne & Svensson 2015, 53-54). Denna typ av problem har jag som författare och 

intervjuare hanterat genom att försöka att inte ställa ledande intervjufrågor, genom att vara 

tydlig med definitionen av centrala begrepp (likt exempelvis ”läxor”) och genom att sträva 

efter att behålla ett öppet sinne i analysen av intervjumaterialet. I slutändan är det dock upp 

till läsaren av denna uppsats att bedöma huruvida materialet, analysen och slutsatserna 

framstår som rimliga.  

Ett annat problem med intervjuer är att genomförandet och transkriberingen ofta 

tar så mycket tid att forskaren tvingas begränsa undersökningens omfång (Bryman 2012, 

470). I detta fall har konsekvenserna blivit att undersökningen begränsas till fyra olika lärare 

på ett mycket litet geografiskt område. Detta innebär förstås att viktiga insikter om andra 

lärare på andra platser riskerar att gå förlorade. I en undersökning utförd på uppdrag av 

Riksdagen gällande hur lärare tillvaratar kunskap från ny forskning står det dock att det inte 

observerats några nämnvärda skillnader lärare emellan som kunde kopplas till skolans storlek, 

storleken på kommunen där skolan befann sig eller huruvida skolan var fristående eller 

kommunal (RFR 2012/13:10, del 1, 8) 

Att valet trots ovanstående problematik kom att falla på kvalitativa intervjuer 

beror på att denna metod också har ett antal fördelar. För det första är de kvalitativa 

intervjuerna ett bra redskap för att få en djupgående förståelse för lärarnas perspektiv, vilket 

är viktigt med tanke på att denna studie lägger stor betydelse i lärarnas tolkningar och bygger 

på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. För det andra är de kvalitativa intervjuernas 

flexibilitet är värdefull för studien eftersom den möjliggör upptäckten och utforskandet av nya 

relevanta frågor under intervjutillfällets gång. För det tredje är den kvalitativa intervjuns stora 

detaljrikedom till fördel för studien eftersom en av de huvudsakliga poängerna med att utföra 

en fallstudie är att måla upp en detaljerad bild av ett specifikt fenomen (Bryman 2012, 470).  
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4.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

Så snart uppsatsens syfte, frågeställningar och metod hade fastslagits påbörjades 

utformningen av en intervjuguide. Denna intervjuguide har sedan redigerats löpande 

allteftersom uppsatsarbetets fortskridande och intervjuernas genomförande har visat på 

möjligheter till förbättring. När ett första utkast till intervjuguide var färdigställt inleddes 

kontakt med rektorerna vid två gymnasieskolor för att få tillstånd att kontakta deras anställda 

och fråga om de kunde ställa upp på intervju. Detta visade sig dock vara problematiskt 

eftersom rektorerna avrådde från att kontakta lärarna med hänvisning till att lärarna inte hade 

tid att medverka i studien. För att förbättra chanserna till ett positivt svar tog jag som 

författare då kontakt med fyra lärare som jag personligen kände och frågade ifall de var 

intresserade av att medverka. Tack vare dessa lärares positiva inställning gav rektorn sitt bifall 

till genomförandet av intervjuerna. Till en början var ambitionen att intervjua lärare som jag 

inte var personligen bekant sedan tidigare då jag tänkte att det skulle hjälpa mig att förhålla 

mig mer objektivt till intervjusituationen. Den situation som uppstod kring kontakten med 

rektorerna gjorde dock att jag kände behov av att frångå denna princip för att alls kunna få 

möjlighet att genomföra några intervjuer. 

 För lärdom om den kvalitativa intervjun som hantverk har boken ”Kvalitativa 

intervjuer”, författad av Jan Trost (2010), varit till stor användning. Särskild hänsyn har tagits 

till vad Trost säger om etik i samband med intervjuer. I enlighet med Trosts etiska riktlinjer 

informerades alla intervjupersoner om vilken slags studie intervjuerna utgör en del av och hur 

materialet kommer att användas. Intervjupersonerna informerades också om att de när som 

helst under intervjutillfället har rätt att avbryta intervjun (Trost 2010, 124-125). Utöver detta 

fick intervjupersonerna ge sitt muntliga medgivande till inspelningen av deras svar (Trost 

2010, 75). Sist men inte minst har det tydligt framgått vilken anonymitet som kan erbjudas 

intervjupersonerna. Rent konkret har detta inneburit att intervjupersonerna innan intervjuns 

början har fått veta att deras egna namn, namn på personer som nämns under intervjun och 

namn på skolor inte kommer att figurera i den färdiga uppsatsen. Samtidigt har de blivit 

informerade om att dessa uppgifter förmodligen går att gissa sig till för den som mycket väl 

känner till staden och skolorna där intervjuerna är utförda. 

Studiens fyra intervjupersoner kommer att beskrivas i inledningen till nästa 

kapitel. Gällande själva intervjuerna kan sägas att en intervju vardera med de fyra olika 

lärarna genomfördes. Intervjuerna ägde rum under april och maj månad, på olika platser 

beroende på intervjupersonernas preferenser. Sålunda ägde den första intervjun rum i 
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intervjupersonens hem, den andra på skolan där intervjupersonen arbetade, den tredje i ett 

avskilt hörn på ett café och den fjärde i ett grupprum på ett bibliotek. Intervjuernas längd 

varierade mellan cirka 30 och 90 minuter, mycket beroende på längden på intervjupersonernas 

svar. Intervjuerna spelades in, och sedan transkriberades de. Transkriberingen var till största 

del ordagrann i syfte att behålla detaljrikedomen och undvika spontana feltolkningar vid 

transkriptionstillfället. Mer information om hur analysen av de transkriberade intervjuerna 

gick till ges i uppsatsens nästkommande kapitel. 
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5. Presentation och analys av resultat 

5.1 Disposition 

Liksom det konstaterades i uppsatsens inledning rymmer denna undersökning två olika, men 

nära besläktade, forskningsfrågor. Ifall läsaren har hunnit glömma de exakta 

frågeformuleringarna kommer här en repetition: 

 

1. Hur anpassar lärare sin användning av läxor efter lagen om att ”Undervisningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”? 

2. Hur kan bakgrunden till lärarnas anpassningar förklaras? 

 

Presentationen och analysen av de empiriska resultaten kommer att vara strukturerad enligt de 

ovanstående forskningsfrågorna. Eftersom de har en logisk ordningsföljd faller det sig 

naturligt att börja med att presentera och analysera den empiri som är relaterad till fråga 

nummer ett, för att sedan gå över till att presentera och analysera den empiri som är kopplad 

till fråga nummer två. I kapitlet ”Slutsatser” kommer sedan de båda analyserna att vägas 

samman för att söka besvara undersökningens båda forskningsfrågor. Men till att börja med 

följer här nedan en presentation av studiens intervjupersoner.  

  

5.2 Presentation av intervjupersoner 

För att det inte alltför enkelt ska gå att koppla en viss presentation till den faktiska läraren 

kommer presentationen hållas relativt kort. Syftet med detta är att värna lärarnas integritet. I 

övrigt kan sägas att samtliga intervjupersoner vid tiden för intervjuerna arbetade på samma 

ort, men inte på samma skola.  

 

5.2.1 Intervjuperson 1 

Intervjupersonen är en kvinna i 30-årsåldern som har drygt 10 års erfarenhet av arbete som 

gymnasielärare. Vid tiden för intervjun undervisade hon i i naturkunskap, geografi och biologi 

på en fristående gymnasieskola där hon även agerade klassföreståndare. Intervjupersonen har 

examen från ämneslärarprogrammet och har läst till extra kurser för att vara behörig lärare i 

tre olika ämnen. 
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5.2.2 Intervjuperson 2 

Intervjupersonen är en kvinna i 60-årsåldern som har drygt trettio års erfarenhet av arbete som 

gymnasielärare. Under denna tid har hon undervisat i bildrelaterade ämnen, textil form, 

fotografi, form, och estetisk kommunikation. Vid tiden för intervjutillfället undervisade hon i 

bildrelaterade ämnen samt i textil form på en kommunal gymnasieskola, där hon även agerade 

klassföreståndare. Intervjupersonen är behörig lärare. Utöver en examen från 80-talets 

lärarutbildning har intervjupersonen även en magisterexamen i konstvetenskap och 

genusvetenskap, samt en examen i bildpedagogik C. 

 

5.2.3 Intervjuperson 3 

Intervjupersonen är en kvinna i 40-årsåldern som har 15 års erfarenhet av läraryrket. Under 

denna tid har hon undervisat i flera olika ämnen varav främst historia, samhällskunskap, makt 

och kön samt EU-kunskap. Vid tiden för intervjutillfället undervisade hon i historia och 

samhällskunskap på en kommunal gymnasieskola där hon även var klassföreståndare. 

Intervjupersonen är behörig lärare och har examen från ämneslärarprogrammet. 

 

5.2.4 Intervjuperson 4 

Intervjupersonen är en man i 50-årsåldern som har 25 års erfarenhet av att arbeta som lärare i 

svenska och religion. Han undervisade vid tiden för intervjun på en kommunal gymnasieskola 

där han även hade fackliga uppdrag. Intervjupersonen är behörig lärare och har en examen 

från 90-talets lärarutbildning. 

 

5.3 Presentation och analys av resultat - Fråga 1 

Detta avsnitt kommer att behandla det empiriska material som är relevant för att besvara 

uppsatsens första forskningsfråga, det vill säga frågan om hur lärare anpassar sin användning 

av läxor efter lagen om att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Men innan den empiri som syftar till att besvara forskningsfrågan kan presenteras 

behövs ett förtydligande av hur själva läxbegreppet har hanterats under intervjuerna.  

Under den inledande delen av de kvalitativa intervjuerna ombads lärarna 

förklara sin definition av ordet ”läxa”. Syftet med detta var att lättare kunna göra jämförelser 

mellan de olika lärarnas beskrivning av sin användning av läxor. Dessutom bidrog vetskapen 

om lärarnas definition av läxor till att kunna ställa bättre intervjufrågor på detta område. Det 

visade sig att alla lärare var överens om att definiera läxor som skolarbete som utförs utanför 
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lektionstid. Lärarna var också eniga om att begreppet läxa inkluderar det arbete som eleven 

utför utanför lektionstid i syfte att komma ikapp med skolarbetet. Detta gäller oavsett om 

eleven blivit ombedd av läraren att ”jobba ikapp” eller om eleven gör det på eget bevåg 

(Informant 1, 2, 3, 4). Med andra ord är läxor enligt de intervjuade lärarna inte bara resultatet 

av lärarens uttalade önskemål utan kan också vara en outtalad konsekvens av elevernas 

förutsättningar och undervisningens upplägg. Denna definition innebär metoden ”läxa” kan 

anta en mängd olika former. 

 Efter att ha klarlagt vilka innebörder lärarna lade i begreppet ”läxa” fick lärarna 

svara på huruvida de använde sig av läxor i sin undervisning. Samtliga lärare svarade ja på 

denna fråga. När intervjun sedan kom att handla om läxornas användning och utformning 

visade det sig att denna varierade lärarna emellan. En läxa kunde vara allt ifrån att 

regelbundet repetera faktakunskap i geografi till att måla färdigt en tavla, analysera ett 

historiskt fotografi eller läsa en roman (Informant 1, 2, 3, 4). I denna redogörelse kommer 

fokus inte ligga på exakt hur de intervjuade lärarna använde läxor. Även om en detaljerad 

beskrivning av lärarnas praktik kunde åstadkommas vore det nämligen, med tanke på vad som 

konstaterades i avsnittet ”Tidigare forskning på problemområdet” gällande läxforskningens 

relativt omfattande brister och bitvis motstridiga resultat (se exempelvis Hellsten 2000, 

Kroksmark 2010, 10, Strandberg 2013, 331, 339 och Westlund 2004, 31-41, 78), en mycket 

svår uppgift att avgöra huruvida den verklighet lärarna beskrev speglade en anpassning till 

lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Istället ligger därför fokus på att 

granska hur lärarna motiverar sättet på vilket de använder läxor. Ifall en lärare exempelvis 

skulle motivera en sparsam användning av läxor med att hen läst en 

forskningssammanställning som fastslog att stora mängder läxor stressade eleverna så skulle 

denna motivation kunna tänkas indikera att läraren anpassade sin användning av läxor efter 

den relevanta lagen. Ifall en lärare istället skulle motivera sin användning av läxor med 

referens till erfarenheter som inte är ”beprövade” enligt Skolverkets definition (Skolverket 

2015) så skulle detta kunna indikera att användningen av läxor inte anpassades efter lagen. 

På så gott som alla frågor rörande varför de använde eller utformade läxor på ett 

visst sätt svarade de intervjuade lärarna med att referera till egna erfarenheter från yrkeslivet. 

En lärare beskrev exempelvis hur hon lagt märke till att vissa elever sällan började repetera i 

tid inför proven, vilket ledde till att de blev stressade under dagarna innan provtillfället och 

även presterade sämre när provtillfället kom. För att lösa detta problem bestämde hon sig för 

att ge eleverna i läxa att repetera den kunskap som skulle testas på provet. På så vis kunde hon 
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via läxan påverka elevernas repetitionsmönster, vilket hon upplevde ledde till minskad stress 

och bättre resultat (Informant 1). En annan lärare berättade att hon slutat ge eleverna i läxa att 

läsa artiklar eftersom hennes egna erfarenhet sade henne att minst en tredjedel av eleverna 

inte gjorde denna typ av läxa, varpå bortfallet gjorde det problematiskt att diskutera artiklarna 

under den nästkommande lektionen (Informant 2). Alla de intervjuade lärarna resonerade på 

liknande vis kring hur de på egen hand kom fram till vilka läxor som fungerade eller inte. En 

gemensam nämnare för de läxor som lärarna upplevde fungerade var att de hjälpte lärarna att 

använda tiden som fanns till förfogande för att ta hänsyn till elevernas individuella 

förutsättningar och hjälpa dem nå kunskapsmålen (Informant 1, 2, 3, 4). 

En av lärarna som intervjuades anpassade till viss del sin undervisning av läxor 

utifrån en idé om elevdemokrati. Rent konkret brukade denna lärare fråga sina elever ifall de 

ville ha läxor eller ej och sedan ta hänsyn till deras önskemål (Informant 1). Detta var det 

enda undantaget från lärarnas samstämmiga beskrivning av att läxornas användning och 

utformning grundades i egna personliga erfarenheter. 

Sammanfattningsvis motiverade alla fyra lärare sin användning och utformning 

av läxor genom att referera till egna erfarenheter av fungerande och icke-fungerande metoder. 

Det enda undantaget från denna regel var den lärare som vid ett tillfälle motiverade sin 

användning av läxor med en idé om elevdemokrati. Ingen av lärarna motiverade någon aspekt 

av sin användning och utformning av läxor med utgångspunkt i relevant forskning eller 

dokumenterad, generaliserbar kunskap. Med andra ord uppgav lärarna inte att de anpassade 

sin användning av läxor efter något som liknade den formella definitionen av vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet (Skolverket 2015). På en rak fråga om huruvida deras 

användning av läxor vilade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet var dock lärarnas 

svar mycket olika – de sträckte sig från ”Ja, det hoppas jag innerligt att den gör”, via ”Ja och 

nej” till ”Nej, tror jag att jag säger” (Informant 3, Informant 4, Informant 2). Nästa del av 

analysen kommer att erbjuda en tänkbar förklaring till hur det kan komma sig att ingen av 

lärarna tycks anpassa sin användning av läxor efter den formella innebörden av lagen om 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samtidigt som vissa av dem åtminstone delvis 

anser sig göra det. 

 

5.4 Presentation och analys av resultat – Fråga 2 

Detta avsnitt kommer innehålla en presentation och en analys av det empiriska material som 

rör undersökningens andra forskningsfråga, det vill säga frågan om hur lärarnas anpassningar 
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till lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan förklaras. I det analyserande 

avsnittet ovan konstaterades att de intervjuade lärarna inte indikerade att de anpassade sin 

användning av läxor efter den formella innebörden av lagen om vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Undersökningens andra forskningsfråga kan därmed preciseras för att 

lyda ”Varför tycks lärare inte anpassa sin användning av läxor efter den formella innebörden 

av lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?”.  

För att kunna besvara den ovanstående forskningsfrågan kommer detta avsnitt 

att innehålla en analys av några förutsättningar som skulle kunna hindra de intervjuade lärarna 

från att implementera den formella innebörden av lagen om vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. De förutsättningar som kommer att tas upp är: brister i lärares förståelse för lagen, 

brister i lärares förmåga att implementera lagen och brister i lärares vilja att implementera 

lagen. Med andra ord är det modellen ”förstå, kunna, vilja” (Lundquist 1992, 75-77) samt 

genomgången av tidigare forskning som ligger till grund för den inledande analysen. Efter 

denna analys följer en diskussion av vad Lipskys teori om strategier (Lipsky 1980, 81-82) kan 

säga om hur lärarna hanterar bristerna. Förhoppningsvis leder denna diskussion till att 

undersökningens andra forskningsfråga kan besvaras. 

 

5.4.1 Brister i förståelse 

För att förstå innebörden av en lag måste man rimligtvis känna till den. På frågan om ifall de 

var bekanta med lagen ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig rund och beprövad 

erfarenhet” blev lärarnas svar varierande – de sträckte sig från de tveksamma ”Njae, inte 

direkt” (Informant 1) och ”Ja, det är jag väl, hoppas jag, haha!” (Informant 4) till de mer 

bestämda ”Ja” (Informant 2) och ”Ja, det är jag!” (Informant 3). Ingen av lärarna ansåg sig 

alltså vara helt obekant med lagen, men vissa tycktes osäkra på hur väl de kände till den. 

Detta skulle kunna vara ett tecken på bristande förståelse. 

I syfte att ge en mer detaljerad bild av bristerna i lärarnas förståelse av lagens 

formella innebörd kommer lärarnas tolkning av den formella innebördens centrala delar 

fortsättningsvis att analyseras ”bit för bit”. Först kommer en analys av lärarnas tolkning av 

begreppen ”vetenskaplig grund” och ”beprövad erfarenhet”. Sedan följer en analys av lärarnas 

tolkning av lagens omfattning. Slutligen ges en kortare kommentar på lärarnas tolkning av 

relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I denna analys kommer fokus 

läggas på två olika saker som skulle kunna vara tecken på att det finns bristande förståelse för 

lagens formella innebörd. För det första kommer skillnader mellan lärarnas egna tolkningar av 
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lagen och lagens formella innebörd att betraktas som tecken på bristande förståelse. För det 

andra kommer uttalanden från lärarna där de själva ger uttryck för osäkerhet gällande lagens 

innebörd att betraktas som tecken på att det kan finnas brister i deras förståelse. 

Alla de intervjuade lärarna var eniga om betydelsen av begreppet ”vetenskaplig 

grund”. De definierade ”vetenskaplig grund” som kunskap uppbyggd av forskningsresultat 

relaterade till undervisningens metoder eller innehåll. Ingen av lärarna uttryckte någon större 

osäkerhet kring denna definition (Informant 1, 2, 3, 4). Definitionen stämmer också väl 

överens med lagens formella innebörd (Skolverket 2015). Med andra ord tycks begreppet 

”vetenskaplig grund” inte vara föremål för bristande förståelse. 

Bland de intervjuade lärarna rådde det även konsensus kring betydelsen av 

begreppet ”beprövad erfarenhet”. ”Beprövad erfarenhet” var enligt lärarna en kombination av 

deras egna och deras kollegers erfarenheter av vad som fungerar i olika 

undervisningssituationer. En av lärarna betraktade också det hon lärt sig under sin utbildning 

som en del av hennes beprövade erfarenhet (Informant 2). Ingen av lärarna ställde, i likhet 

med lagens formella innebörd (Skolverket 2015), krav på att beprövad erfarenhet skulle bestå 

av kunskap som var genererad vid upprepade tillfällen över tid, dokumenterad, 

kvalitetssäkrad, generaliserbar och överförbar mellan skolor. Lärarnas tolkning av ”beprövad 

erfarenhet” skiljer sig därmed väsentligt från lagens formella innebörd. Detta anser jag vara 

ett tecken på bristande förståelse. Ett annat tecken på bristande förståelse var att samtliga 

lärare tycktes formulera sin definition av ”beprövad erfarenhet” under själva intervjutillfället. 

De resonemang som ledde fram till definitionen av begreppets betydelse var ofta av trevande 

och tvekande karaktär, och två av lärarna påtalade själva sin osäkerhet (Informant 3 och 4). 

Sammanfattningsvis kan detta tyda på att lärarna har bristande förståelse för den formella 

innebörden av beprövad erfarenhet. 

Gällande förståelsen för lagens omfattning hade lärarna sinsemellan mycket 

olika idéer. En av lärarna, som undervisar i naturvetenskapliga ämnen, menade att lagen bara 

gällde för undervisningens innehåll. Mer konkret innebar detta att hon vid sin undervisning i 

biologi och geografi lärde eleverna om vedertagna naturvetenskapliga teorier och försökte 

hjälpa dem att genomskåda pseudo-vetenskap. Läraren framstod som säker på sin definition 

av lagens omfattning – hon upplevde att kopplingen mellan den vetenskapliga grunden och de 

naturvetenskapliga ämnenas innehåll var självklar (Informant 1). En annan lärare, som 

undervisar i religionskunskap och svenska, menade att lagen enbart kunde anses gälla 

undervisningens metoder eftersom religionsämnets innehåll inte var föremål för några 
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vetenskapliga undersökningar och dessutom snarare borde styras av samhällsdebattens 

utveckling än av forskningens upptäckter (Informant 4). En tredje lärare, som undervisar i 

bildrelaterade ämnen, uppgav att hon ansåg lagen vara relaterad till både innehåll och 

metoder. Hon sade dock att hon i praktiken mest arbetade med beprövad erfarenhet, eftersom 

hon upplevde att det saknades vetenskaplig grund gällande såväl bildämnets metoder som 

dess innehåll (Informant 2). Sist men inte minst menade ännu en lärare, som undervisar i 

historia och samhällskunskap, att lagen om ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” 

kunde relateras såväl till undervisningens innehåll som till dess metoder. Mer specifikt 

menade hon att historieundervisningens innehåll vilade på vetenskaplig grund eftersom hon 

undervisade om sådant som bevisligen hade ägt rum och försökte motarbeta 

historierevisionism. Hon menade också att det vetenskapliga förhållningssättet i sig kunde 

utgöra en metod för att hantera kontroversiella frågor i undervisningen. Detta innebar att hon, 

vid undervisning om exempelvis folkmord eller aborträtt, lyfte fram olika gruppers åsikter om 

vad som har hänt och vad som är önskvärt, samtidigt som hon försökte förklara varför lagar, 

styrdokument och historiska fyndigheter gjorde att en viss grupp borde ges tolkningsföreträde. 

I övrigt menade dock denna lärare att undervisningens metoder snarare kunde kopplas till 

beprövad erfarenhet än till vetenskaplig grund (Informant 3). Denna lärare tycktes relativt 

säker på sin tolkning av lagens omfattning.  

Endast de två sistnämnda lärarnas tolkning av lagens omfattning stämmer 

någotsånär överens med lagens formella innebörd, som indikerar att såväl undervisningens 

metoder som dess innehåll ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Lindvert 

& Minten 2012, 1). Endast en av lärarna framstod som riktigt säker på sin tolkning av lagens 

omfattning, de andra tre gav vissa tecken på osäkerhet. Sammanfattningsvis kan detta tyda på 

att hälften av de intervjuade lärarna har bristande förståelse för lagens omfattning. 

Liksom det framgår av det ovanstående resonemanget kring lagens omfattning 

fanns det bland alla fyra lärare en tendens att betrakta vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet som sinsemellan utbytbara. Lagens formella innebörd fastslår dock att vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet inte kan ersätta varandra utan istället bör komplettera varandra 

(Lindvert & Minten 2012, 1). Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

tycks därmed också vara föremål för bristande förståelse. 

 För att summera hela den ovanstående granskningen kan det sägas att de 

intervjuade lärarna uppvisade tecken på bristande förståelse för centrala delar av den formella 

innebörd som kan läggas i lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bristerna i 
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förståelse rörde framförallt begreppet ”beprövad erfarenhet”, frågan om lagens omfattning 

och relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Enligt modellen ”förstå, 

kunna, vilja” utgör denna typ av bristande förståelse ett hinder för implementering (Lundquist 

1992, 75-77). 

 

5.4.2 Brister i förmåga 

Samtliga intervjuade lärare uppgav att de saknade resurser för att kunna basera 

undervisningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I enlighet med Lipskys teorier 

(Lipsky 1980, 30-31) var brist på tid, brist på personal och brist på kunskap de tre vanligast 

förekommande problemen. Detta avsnitt kommer i tur och ordning att redogöra för hur lärarna 

beskrev att de påverkades av dessa tre brister. 

 Tre av fyra lärare sade att tidsbrist hindrade deras möjligheter att hålla sig 

uppdaterade inom sitt ämnesområde och använda sig av vetenskapligt baserade metoder. 

Denna tidsbrist kunde dock uppstå av olika anledningar. En lärare uppgav att hon hade 

upplevt tidsbrist när hon var ny som lärare, och att hon fortfarande kunde uppleva det när 

hennes tjänst förändrades och hon fick nya arbetsuppgifter. Samma lärare menade också att 

det i hennes tjänst gavs begränsat med tid för fortbildning, vilket hindrade henne från att ta till 

sig ny forskning på hennes ämnesområde (Informant 1). En annan lärare menade att 

undervisningen och mentorskapet upptog en så stor del av hennes tid att det var svårt att hinna 

ta del av ny forskning på ämnesområdet (Informant 2). En tredje lärare menade att ett problem 

med införandet av vetenskapligt grundade metoder var att själva metoderna tog ”så helvetes 

mycket tid” från resten av undervisningen. Som ett konkret exempel på en tidskrävande 

metod nämnde han formativ bedömning (Informant 4). Sist men inte minst fanns det dock en 

av lärarna som uppgav att hon hittat ett sätt att delvis komma runt tidsbristen. Genom att 

samarbeta med sina kolleger i sökandet efter och prövandet av nya metoder upplevde hon att 

det var möjligt att hinna ta till sig ny forskning (Informant 3). Detta initiativ, där en större 

personalstyrka kan kompensera för bristande tid, skulle eventuellt kunna betraktas som ett 

praktiskt exempel på Lipskys teori om det nära sambandet mellan resurserna ”tid” och 

”personal” (Lipsky 1980, 30-31). 

 Brist på kunskap kan enligt Lipsky förekomma av olika skäl. Ett sådant skäl kan 

vara bristande erfarenhet och bristande tid till fortbildning (Lipsky 1980, 30-31). Att bristande 

erfarenhet och bristande tid till fortbildning var ett problem för de intervjuade lärarna 

framgick redan i ovanstående stycke. Enligt Lipsky kan luckor i lärarnas grundutbildning vara 
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ett annat skäl till brist på kunskap (Lipsky 1980, 30-31). Av de fyra lärare som intervjuade var 

det endast en som uppgav att hon fann det svårt att se hur undervisningen skulle kunna vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet eftersom detta arbetssätt inte utgjort en del av 

hennes lärarutbildning (Informant 2).  

Ett tredje skäl till att närbyråkrater kan uppleva brist på kunskap är enligt Lipsky 

att det saknas konsensus kring vad som bör utgöra deras kunskapsbas. Med andra ord kan det 

råda oenighet inom forskningen eller inom samhället rörande vilka metoder och vilken 

information som närbyråkraterna bör använda sig av (Lipsky 1980, 30-31). Flera lärare 

uppgav under intervjuerna att denna typ av osäkerhet påverkade deras möjligheter att basera 

undervisningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Särskilt den pedagogiska 

forskningen upplevdes som svår att ta till sig eftersom den präglades mycket av trender 

(Informant 1 och 4). Ett annat problem med den pedagogiska forskningen var att den 

upplevdes som alltför abstrakt. Lärarna hade svårt se hur de skulle kunna applicera den 

teoretiskt präglade kunskapen på konkreta undervisningssituationer (Informant 2 och 4). 

 Sammanfattningsvis antyder ovanstående resonemang att det kan finnas brister i 

lärarnas tid och kunskap, eller med andra ord i deras ”förmåga”. Enligt modellen ”förstå, 

kunna, vilja” (Lundquist 1992, 75-77) kan detta tänkas orsaka problem i lärarnas 

implementering av lagens formella innebörd. 

 

5.4.3 Brister i vilja 

Viljan att implementera lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet såg olika ut 

bland de fyra lärare som intervjuades. Enligt den modifierade modellen av ”förstå, kunna, 

vilja” kan det finnas flera typer av skäl till att lärare saknar viljan att implementera en lag. Ett 

typ av skäl kan vara att lagen innebär en orimlig nivå av detaljstyrning. En annan typ av skäl 

kan vara att lagen upplevs inkräkta på lärarens behov av inlevelse och flexibilitet i sitt 

yrkesutövande. En tredje typ av skäl kan vara att lagen har en negativ inverkan på lärares 

yrkesstolthet (Lipsky 1980, 15). 

 Ingen av lärarna tycktes uppleva att lagen innebar någon besvärande form av 

detaljstyrning. Däremot ansåg en av lärarna att fokus på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet kunde vara skadligt för lärarens inlevelse och flexibilitet. Den lärare som gav 

uttryck för denna åsikt hade arbetat på ett gymnasieprogram där examinationernas utformning 

och omfattning följde en internationell mall. Denna mall var mycket strikt evidensbaserad och 

lärarna hade inga möjligheter att anpassa den efter lokala förhållanden. Läraren som hade 
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erfarenhet av detta arbetssätt menade att denna typ av fokus på beprövade metoder var 

problematiskt eftersom det minskade hennes möjligheter att individanpassa undervisningen 

(Informant 3).  

 En annan av lärarna hade en negativ inställning till lagen som tycktes bero på att 

hon tyckte den skadade hennes yrkesstolthet. Läraren i fråga ansåg att frihet och autonomi i 

utformningen av undervisningen var en del av läraryrkets kärna och att det därför var viktigt 

att lärare själva fick välja vilka forskningsresultat de skulle integrera i undervisningen. Mot 

bakgrund av detta ställde hon sig tvekande till lagen om vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet, då hon ansåg att den innebar en tendens att tvinga på lärare evidensbaserade 

metoder ”ovanifrån”. 

 En av lärarna som intervjuades skilde sig från de andra genom sin mycket 

positiva inställning till lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Även om hon 

uppgav att hon sällan tänkte på lagen i fråga så uppvisade hon en stor entusiasm inför dess 

implementering och menade sade att det vore ”katastrof” om den inte följdes. Denna lärares 

vilja att implementera just denna lag skulle möjligtvis kunna vara kopplad till hennes starka 

identitet som lärare i naturvetenskapliga ämnen. Eftersom hon såg ”vetenskap” som det 

grundläggande innehållet i ämnens biologi och geografi så var det självklart för henne att 

undervisningen skulle vila på vetenskaplig grund (Informant 1). 

 Sammanfattningsvis fanns det bland de intervjuade lärarna ett par tecken på att 

bristande vilja kunde vara ett hinder för implementeringen av lagen om vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Dessa tecken bestod i att en lärare ansåg att lagens implementering 

kunde vara skadlig för lärarens inlevelse och flexibilitet, samt i att en annan lärare ansåg att 

lagen kunde skada lärares yrkesstolthet. Ingen av lärarna uppvisade dock någon genomgående 

motvilja till lagens implementering, och en av lärarna utmärkte sig genom en mycket positiv 

inställning. Bristande vilja tycks med andra ord inte vara ett lika utbrett problem bland de 

intervjuade lärarna som bristande kunskap och bristande förståelse, vilket delvis tycks 

motsäga Lipskys teorier (Lipsky 1980, 15). Det är även svårt att säga huruvida lärarnas 

inställning överensstämmer med tidigare forskning eftersom det endast finns ett fåtal studier 

utförda på detta område (se till exempel Kroksmark 2010, 9-10, VA 2004:4).  Det ska också 

understrykas att lärarnas vilja att implementera lagen utgick från deras egen förståelse av dess 

innebörd – det är möjligt att viljan hade förändrats ifall de istället utgick från att det var lagens 

formella innebörd som de skulle implementera. 
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5.4.4 Lärarnas strategier för att hantera brister 

I den ovanstående analysen, utförd enligt modellen ”förstå, kunna, vilja”, har det framkommit 

att bristande förståelse, bristande resurser och bristande vilja kan tänkas hindra de intervjuade 

lärarnas implementering av lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Denna bild 

stämmer överens med Lipskys beskrivning av närbyråkraters arbetssituation som präglad av 

svårigheter (Lipsky 1980, 81-82). Vad blir då resultatet av denna situation?  

Enligt Lipsky har närbyråkrater som grupp utvecklat tre generella 

handlingsmönster för att bättre klara av sina svåra uppdrag. För det första söker närbyråkrater 

begränsa efterfrågan, maximera resursutnyttjandet och göra målgruppen så medgörlig som 

möjligt. För det andra anpassar närbyråkrater sin egen arbetsbeskrivning i syfte att sänka eller 

begränsa sina mål och därmed göra dem lättare att uppfylla trots bristande resurser. För det 

tredje så anpassar närbyråkrater sin bild av målgruppen för att de bättre ska kunna rättfärdiga 

glappet mellan resultaten de uppnår och de mål mot vilka de strävar (Lipsky 1980, 81-82).  

Inom ramen för denna undersökning går det att se hur lärarna använder sig av 

något som liknar strategi nummer två – de tycks anpassa sin egen arbetsbeskrivning i syfte att 

sänka eller begränsa sina mål och därmed göra dem lättare att uppfylla trots bristande 

resurser. Denna strategi påminner om Hall och Löfgrens beskrivning av hur anställda inom 

förvaltningen förhåller sig till policy – nämligen att de visserligen anpassar sig efter policyn, 

men samtidigt också anpassar sin förståelse av policyn efter sina egna förutsättningar (Hall & 

Löfgren 2006, 136). Applicerat på lärarnas fall innebär detta att de hanterar bristerna i ”förstå, 

kunna, vilja” genom att anpassa sin förståelse av lagen så att den blir mindre svår att 

implementera. Den lärare som exempelvis har svårt att finna tid till att fortbilda sig inom 

pedagogik anpassar därmed sin förståelse av lagens omfattning så att lagen ses som relaterad 

enbart till undervisningens innehåll och inte till dess metoder. Denna typ av anpassningar gör 

att lärarna utvecklar en förståelse av lagen som skiljer sig från dess formella innebörd.  

Ovan nämnda anpassningsprocess skulle kunna vara en del av förklaringen till 

varför vissa av lärarna menar att deras användning av läxor vilar på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet, trots att den inte är i enlighet med lagens formella innebörd. Kanske kan 

anpassningsprocessen också förklara hur andra lärare väljer att inte betrakta lagen som en del 

av sin arbetsbeskrivning (Informant 2). För att fastslå detta skulle det dock krävas vidare 

forskning på problemområdet. Noteras bör också att lärarna i studien bara tycks begagna en 

av Lipskys tre strategier, vilket försvagar teorins och därmed även uppsatsens 

förklaringskraft. 
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6. Slutsatser 

6.1 Resultaten i relation till uppsatsens forskningsfrågor 

Uppsatsens första forskningsfråga lyder liksom bekant som följande ”Hur anpassar lärare sin 

användning av läxor efter lagen om att ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet”?”. Analysen av det empiriska materialet har gett följande svar: de 

intervjuade lärarna tycks inte anpassa inte sin användning av läxor efter den formella 

innebörden av lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Uppsatsens andra forskningsfråga lyder i sin ursprungliga formulering ”Hur kan 

bakgrunden till lärarnas anpassningar förklaras?”. Justerad efter svaret på den första frågan 

lyder den istället ”Varför tycks lärare inte anpassa sin användning av läxor efter den formella 

innebörden av lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?”. I detta fall antyder 

analysen av det empiriska materialet att lärarna, i sin strävan att hantera olika hinder för 

implementering av lagens formella innebörd, utvecklar egna, alternativa, tolkningar av lagens 

betydelse. Enligt ett bottom-up-perspektiv på implementering leder närbyråkraternas 

tolkningar, handlingar och viljeyttringar till en omformning av policyns innebörd och utfall 

(Hill & Hupe 2014, 55). Resultaten från denna studie skulle kunna betraktas som en 

beskrivning av hur denna process kan ta sig uttryck i praktiken.  

Det skulle dock behövas mer forskning på problemområdet för att ovanstående 

slutsatser ska kunna verifieras. Detta gäller särskilt de resonemang som rör lärarnas vilja att 

implementera lagen, eftersom variationerna i denna vilja var pass stora och inte fullt ut stämde 

överens med undersökningens teorier (Lipsky 1980, 15). Dessutom var variationerna i vilja 

relativt svåra att jämföra med tidigare forskning eftersom det finns relativt få studier som 

undersökt lärares vilja att använda sig av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (för ett 

par exempel på tidigare forskning se Kroksmark 2010, 9-10 och VA 2004:4). 

 

6.2 Resultaten i relation till uppsatsens syften 

Denna studies syfte beskrevs i inledningen som att ”underlätta och uppmuntra förståelsen av 

lärares förhållningssätt till lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Detta syfte 

har studien sökt uppfylla på två olika vägar. För det första kan denna studies resultat och 

slutsatser betraktas som ett försök att skapa ny kunskap kring hur lärare förhåller sig till den 

relevanta lagen. Detta kunskapsbidrag är mycket blygsamt och måste verifieras med hjälp av 

vidare forskning men kan ändå i viss mån tänkas underlätta förståelsen av situationen. För det 

andra kan studien, tack vare sitt genomgående bottom-up-perspektiv på implementering, bidra 
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till att uppmuntra förståelsen för hur lärarna förhåller sig till lagen. Själva bottom-up-

perspektivet bygger nämligen på den normativa idén om att vi måste ha kunskap om 

närbyråkraternas arbetssituation för att kunna förstå vilken typ av policy som är möjlig och 

önskvärd (Hill & Hupe 2014, 55). Innan denna uppsats når sitt slut bör det också tydliggöras 

vilka syften som undersökningens resultat inte kan eller bör uppfylla. 

Liksom det konstaterades i uppsatsens metodkapitel innebär det faktum att den 

föreliggande undersökningens är konstruerad som en fallstudie att resultaten från 

undersökningen inte kan generaliseras (Bryman 2012, 70). Med andra ord är det inte relevant 

att använda denna studie som underlag för allmänna argument eller insatser.  
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