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Sammanfattning 
 
Lpo-94 är lärarnas främsta styrdokument, och det är ett dokument som har vida 
mål och som är öppet för allas olika tolkningar. Min undersökning handlar om 
detta ämne, inriktat på främst individualiseringskraven i läroplanen. Den är 
uppdelad i två delar. I den inledande litteraturgenomgången går jag igenom äldre 
läroplaners syn på individualisering samt de formuleringar om individualisering 
som finns i Lpo-94.  
     Jag presenterar ansvarsfördelningen för skolan och nämner 
kommunaliseringen och den nya ansvarsfördelningen samt de brister som 
kommunerna har uppvisat i sitt arbete med skolan. Vidare handlar det om 
faktorer som styr arbetet i klassrummet, läroplanens språk, olika sätt att 
individualisera, olika individualiserartyper bland lärare, orsaker till varför 
läroplanens visioner ibland inte kan verkställas samt förespråkare och kritiker i 
individualiseringsdebatten. 
     I intervjudelen presenteras åtta intervjuer i form av lärarporträtt för att 
försöka reda ut om det finns någon skillnad när det gäller antalet tjänstgöringsår 
och på vilket stadium på grundskolan man arbetar, när det gäller hur man tolkar 
och efterlever Lpo-94:s  tankar i allmänhet och individualiseringstankarna i 
synnerhet. Enligt resultatet finns vissa skillnader. 
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1. Bakgrund      
 
Jag har många gånger undrat hur man ska hinna. Hinna att se till varje elevs 
enskilda inlärningssituation, hinna allt som ligger utanför tiden jag ska tillbringa 
i klassrummet, hinna att hålla mig à jour med vad som händer inom mitt 
yrkesområde och, som om det inte räckte, dessutom hinna med mig själv och 
mitt privatliv. Jag undrar mycket över detta, trots att jag ännu bara har fått en 
förhandstitt in i mitt kommande yrke. 
     Jag fascineras av ett dokument som läroplanen, Lpo-94, som talar om vad vi 
som lärare ska göra men inte hur. På ett sätt uppskattar jag den pedagogiska 
frihet som innebär möjlighet att själv välja arbetssätt, hur den faktiska 
undervisningen ska se ut, men det är också ett stort ansvar som läggs på oss. Hur 
ska jag som nyutexaminerad lärare känna mig tillräckligt modig för att våga 
tolka läroplanen på mitt eget sätt, jag är ju inte tillräckligt erfaren för att veta om 
det jag gör kommer att ge eleverna vad de behöver eller inte? Jag tror att lite 
struktur skulle hjälpa åtminstone mig. 
     Min nyfikenhet för det här sättet att se på vår läroplan väcktes när jag läste 
Daniel Pavlicas bok Första året – scener ur ett klassrum. Pavlicas bok beskriver 
hans första år som lärare och de svårigheter man kan råka ut för. I slutet av 
boken har han en diskussion med sina kolleger om hur man ska tolka de krav 
som ställs på lärare och arbeta efter dem utan att förlora förståndet:  

 
- Men du får inte läsa ett sådant här dokument på det här sättet! 
Det går inte! utropar Allan förtvivlat. Du måste göra det du anser behövs. Punkt  
slut! Det var länge sedan jag kom till den insikten och jag tänker inte ändra på 
min inställning nu. 
- Nej, det förstår jag och jag avundas dig som kan tänka så, att du vågar tänka 
så. Men jag har inte jobbat tillräckligt länge för att våga strunta i allt. 
- Du kommer att lära dig. Var så lugn. (Pavlica 1999, s 187) 

 
Det här är själva kärnan av mina tankar om detta problem, och det jag kommer 
ägna mitt examensarbete åt att belysa. Hur ser det ut ute på skolorna? Sliter de 
nya och oerfarna lärarna med att försöka uppfylla läroplanens ibland ganska 
svävande och också ganska höga krav, och går de som är gamla i gården sin 
egen väg? Hur ser vägen ut från det skrivna styrdokumentet till den faktiska 
klassrumssituationen? Vad är det för faktorer som styr detta? Hur ser 
ansvarsfördelningen ut? Jag anser att jag behöver denna information som en 
grund för att uppmärksamma hur situationen kan vara för lärarna i allmänhet, 
innan jag går in på den del av läroplanen som handlar om individualisering och 
hur lärare agerar där.  
     Något som betonas starkt i Lpo-94 är att varje elev måste ges möjlighet att få 
lära och utvecklas i sin egen takt, med allt vad detta innebär. Detta tror jag kan 
vara en tung börda att bära för många lärare. Jag valde därför att rikta in mig på 
individualisering dels för att inte arbetet skulle bli för omfattande och dels för att 
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det är en central fråga i Lpo-94, men mitt intresse omfattar egentligen hela 
lärarens vardag med dess krav. Jag tror att den känsla som många lärare har när 
de går hem för dagen, är att de inte lyckades göra det bästa för varje elev ur 
inlärningssynpunkt. Känslan av att känna sig otillräcklig på grund av detta tror 
jag att i stort sett alla lärare har inom sig.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte med detta examensarbete är att ta reda på vad tidigare läroplaner samt 
den nuvarande läroplanen, Lpo-94, säger om individualisering, hur olika lärare 
tolkar detta och tillämpar det i praktiken samt vilka orsaker som kan ligga 
bakom i de fall då läroplanens intentioner inte blir verklighet. Jag vill också reda 
ut vilken instans som ansvarar för vad, när det gäller hur skolverkligheten ska 
organiseras, från riksdag och regering ner till den enskilda läraren. Detta vill jag 
undersöka för att se vad som händer på vägen från besluten på hög nivå ner till 
verkställandet, bland annat i kommunerna. Ser verkligheten ut så att det är 
vettigt att kräva att lärarna ska kunna individualisera när det kanske inte finns en 
budget som täcker utgifterna för det? Mina frågeställningar är följande: 
 

• I hur stor, eller liten, grad lutar sig lärare mot läroplanen när de planerar 
och genomför sin undervisning i allmänhet?  

 
• Vad är individualisering? Hur kan man göra för att individualisera? Vilka 

förespråkare och motståndare finns inom detta område?  
 
• Hur tolkar lärare det som står i läroplanen om individualisering, och i 

vilken grad efterlever de detta? 
 

• Vilken skillnad finns mellan lärare som bara varit i yrket något eller några 
år och de som har många års erfarenhet när det gäller tolkning och 
användande av läroplanen i allmänhet, samt åsikter om och genomförande 
av individualisering i relation till Lpo-94:s krav? 

 
• Vilken skillnad finns mellan lärare som undervisar i år 4-6 och de som 

undervisar i år 7-9 när det gäller tolkning och användande av läroplanen i 
allmänhet, samt åsikter om och genomförande av individualisering i 
relation till Lpo-94:s krav? 

 
• Vilka hinder finns för att läroplanens intentioner, allmänt och i fråga om 

individualisering, ska kunna bli verklighet? Vilka faktorer är det som 
påverkar klassrumsverkligheten. 
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3. Litteraturgenomgång 
 
3.1  Läroplanen 
 
3.1.1  Vad säger Lpo-94 om individualisering? 
 
Vår nuvarande läroplan säger bland annat att ”skolans uppgift är att låta varje 
enskild elev finna sin unika egenart” (Lpo-94, s. 5), att ”undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” och att undervisningen aldrig 
kan utformas lika för alla (Lpo-94, s. 6) 
     Vad som skiljer denna läroplan från de tidigare, är att det inte finns några 
svar på hur man som lärare ska arbeta för att uppnå detta. I Skola för bildning, 
läroplanskommitténs huvudbetänkande från 1992, står detta svart på vitt: 
”Läroplanerna ger inga färdiga svar” (s. 11). Anledningen till detta anges vara 
att alla som arbetar och är verksamma i skolan gemensamt ska bestämma vad 
som är viktig kunskap och hur man ska uppnå denna. 
 
3.1.2  Läroplanernas mål     
 
Läroplaner har tidigare i stort sett varit dokument som innehållit övergripande 
mål, timplaner och kursplaner tillsammans. I och med Lpo-94 delade man på 
dessa och gjorde timplaner och kursplaner till enskilda dokument. Läroplanen 
och kursplanerna är dock uppbyggda på samma sätt, med strävansmål, som talar 
om vilken riktning lärarna ska arbeta mot och sträva efter, samt uppnåendemål. 
Strävansmålen är vida och det är inte meningen att de ska kunna uppnås helt, 
utan de ska vara någon slags utgångspunkter för diskussioner. Uppnåendemålen 
däremot innehåller det som eleverna ska kunna när de lämnar grundskolan, den 
kunskap de är garanterade. Dessa ska vara en utgångspunkt för utvärderingar 
och resursfördelning. (Läroplanskommittén 1992) 
 
3.1.3 Tidigare läroplaners tankar om individualisering 
 
Att läroplanen vill att lärare ska individualisera är ingenting nytt. Begreppet 
läroplan i sin nuvarande betydelse har bara funnits sedan 1962, då Lgr-62 kom 
till. Därför har jag valt denna som en första anhalt i min redogörelse för vad man 
kan läsa om individualisering i de läroplaner som föregått den vi har idag. 
     Lgr-62 säger bland annat att skolan ”har till uppgift att hjälpa och stimulera 
varje elev att på bästa sätt ta till vara och utveckla sina inneboende 
förutsättningar både som enskild individ och som medborgare i ett demokratiskt 
samhälle” (SFS 1962:480, s. 1308). Denna läroplan understryker också att 
individualisering hör till de mest angelägna uppgifterna för en lärare, och att 
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man som lärare måste göra ”allvarliga ansträngningar” att utnyttja alla medel 
som kan hjälpa till vid individualisering. (SFS 1962:480, s. 1312) 
     Om vi går vidare till Lgr-69, så ser vi att individualisering nämns som en del 
av begreppet MAKIS (Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering och 
Samarbete) som var ett huvudbegrepp i denna läroplan. Lgr-69 trycker på att 
man ”individualiserar kraven på eleverna”, att eleverna har olika personligheter 
och att ”eleven bör få skolans hjälp att oavsett gängse kursfordringar och 
kunskapskrav göra det bästa av sina speciella förutsättningar.” (Lgr-69, s. 62). 
     Lgr-80, den läroplan som gällde innan vi fick den vi har idag, talar om att 
”skolan ska söka motverka att elever får svårigheter i skolarbetet. Den måste 
därför utforma sitt innehåll, sitt arbetssätt och sin organisation så, att den smidigt 
kan anpassa sig till olika elevers individualitet”. (Lgr-80, s. 52). Lgr-80 säger 
också att ”individualisering måste så långt det är praktiskt möjligt få prägla 
arbetet”. (Lgr-80, s. 49). 
     I åtminstone de två sista läroplanerna finns anvisningar och råd om hur 
undervisningen ska genomföras med tanke på individualisering. De anger alltså 
olika arbetssätt, vilket saknas i den läroplan vi har idag. 
 
 
3.2 Ansvarsfördelningen 
 
3.2.1 Kommunaliseringen och kommunernas nya uppgift 
 
1991 kommunaliserades den svenska skolan. Det innebar att kommunerna fick 
helhetsansvaret för hur skolan ska sköta sin verksamhet (Skolverket 1997, 
förord). Riksdagen och regeringen fastställer de mål som ska ingå i läroplanen 
och i kursplanerna. Detta görs av en läroplanskommitté och de riktar sig direkt 
till lärare och rektorer. I slutändan är det upp till de enskilda skolorna att tolka 
dokumentet, men det händer en del där emellan. 
     Riksdagen och regeringen lämnar över det färdiga styrdokumentet till 
kommunerna i landet. Denna statliga förordning som läroplanen är, finns för 
varje skolform och innehåller punkter som elevens rättigheter respektive 
skyldigheter, insatser vid behov av stöd, samverkansformer och hur 
organisationen ser ut.  Det är detta som sedan kommunerna har att rätta sig efter. 
Kommunernas, det vill säga kommunfullmäktiges, uppgift blir att upprätta en 
skolplan som gäller för alla skolor inom kommunen. Denna ska innehålla 
konkreta förslag på hur verksamheten ska organiseras, vilka åtgärder som 
planeras för att skolorna ska kunna uppfylla de krav som läroplanen ställer. Det 
är också kommunens uppgift att lägga upp en budget för skolan. Nästa steg i 
processen är att de enskilda skolorna förvandlar den kommunala skolplanen till 
en egen arbetsplan, en för varje rektors ansvarsområde. Hur den ser ut 
bestämmer varje skola själv. I Skolverkets skrift Skola i utveckling – samtal för 
förändring (1999) talas det en del om arbetsplanerna i skolan. En skolplan ska 
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enligt Skolverket beskriva ”hur personalen långsiktigt ska förhålla sig till några 
centrala områden.” (Skolverket 1999, s. 35) Den är inte ämnesbunden. Det 
verkar dock som att arbetsplanen saknar betydelse för hur arbetet i verkligheten 
ute på skolorna utförs, utan den fungerar istället som en slags fasad utåt, en 
presentation för föräldrarna om vilken inriktning skolan har. Utarbetandet av en 
arbetsplan kan också ha en slags social funktion och ena kollegiet i viss mån. 
(Skolverket 1999, s. 36). Den allra sista länken i kedjan är den enskilde läraren 
som ju måste göra sin personliga tolkning av styrdokumenten.  
 
3.2.2 Brister i kommunernas arbete 
 
Detta arbete utvärderas ständigt, och 1997 gav Skolverket ut skriften Ansvaret 
för skolan – en kommunal utmaning. Denna kom till bland annat för att man 
upptäckt att kedjan från riksdag och regering ner till den enskilde läraren hade 
sina svaga punkter, och dessa fanns i allmänhet hos kommunerna (Skolverket 
1997, förord). I en proposition från 1990 gällande ansvaret för skolan står det: 
 

”Det är angeläget att decentraliseringen av beslutanderätten och det förändrade 
ansvarstagandet inte gör halt vid kommungränsen eller hos politikerna. Det är i 
själva skolverksamheten som det tydligt framgår vilka åtgärder som måste 
vidtas och vilka prioriteringar som bör göras för att skolan ska bli 
bättre.”(Proposition 1990/91:18 Ansvaret för skolan, s. 11) 

 
Beslut om skolan bör alltså främst föreslås av de som dagligen arbetar i den. 
     Vad som kom fram under utvärderingarna var att kommunerna i landet har 
utvecklats olika fort när det gäller att ta till sig och börja arbeta efter de nya 
direktiven. Skolverket säger uttryckligen att ”En del har kommit långt medan 
andra har en bra bit kvar” (Skolverket 1997, s 13). De kommuner som inte hängt 
med i utvecklingen saknar enligt Skolverket bland annat de styrdokument som 
ska finnas, till exempel skolplan. Vidare säger Skolverket att det kan ha gått 
alltför lång tid sedan de reviderats eller så är de helt enkelt ineffektiva och fyller 
inte sin funktion. En ytterligare svag punkt kan gälla budgeten, som i vissa fall 
inte verkar ha något samband med styrdokumenten. Det blir i det fallet svårt för 
kommunerna att finansiera sina visioner. Det kan saknas ansvariga i kommunen 
som är kompetenta att genomföra utvärderingar och uppföljningar. Att ta hand 
om bokslutet kan vara svårt, och likaså att veta vem som faktiskt ansvarar för 
vad. När det gäller själva skolplanen i kommunen säger Skolverket så här:  
 

Likaså saknas alltför ofta samband mellan skolplanen och skolornas 
arbetsplaner liksom koppling till budgeten. En skolplan med så vaga 
förutsättningar för  förverkligande i verksamheten har naturligtvis svårt att bli ett 
levande instrument för skolans utveckling” (Skolverket 1997, s. 13).  
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Följden av att kommunerna är dåliga på att utvärdera kan resultera i att de 
beslutsfattande politikerna inte får veta vad som behöver åtgärdas och läggas 
pengar på, och det går i slutändan ut över den enskilde eleven (Skolverket 1997, 
s. 32). 
     Skolverket genomför varje år en granskning, Attityder till skolan, och i förra 
årets rapport kan man läsa att lärarna inte har så stort förtroende för vare sig 
kommunpolitiker eller högre beslutsfattare:  
 

”När det gäller den centrala styrningen uttrycker lärarna missnöje med 
skolpolitikerna på riksnivå och med skolverket. Vad gäller det lokala ansvaret 
ser vi en fortsatt trend av bristande förtroende hos lärarna för kommunernas 
styrning av skolan. Redan 1997 tyckte en liten andel av lärarna, knappt 2 av 10, 
att det var bra om fler beslut om skolan fattas av lokala politiker. I 
undersökningen 2000 instämmer en ännu mindre andel, 14 procent, i att det är 
bra att fler beslut om skolan idag fattas av lokala politiker. (Skolverket 2000, s. 
16) 

 
 
3.3 Faktorer som styr arbetet i klassrummet 
 
3.3.1 Faktorer som styr mänskligt handlande 
 
Vad är det som styr lärarnas arbete i skolan?  Lars Naeslund skriver i sin 
avhandling Lärarintentioner och skolverklighet (1991) att han i sin 
undersökning (av vilken delar redovisas på sidan 14-15) nog ändå måste utgå 
från att ”lärares handlingar i mycket hög grad styrs av deras strävan efter 
drägliga arbetsförhållanden” (Naeslund 1991, s. 41). Naeslund menar också att 
lärare styrs både av de ramar som är en del av skolan som institution och av sina 
egna personliga val. Han drar därför den slutsatsen att det är både yttre tvång 
och inre frihet som styr uppgiftsutformningen i skolan. Naeslund har vidare 
tolkat Henrik von Wrights fyra determinanter om mänskligt handlande. Dessa 
fyra determinanter avgör tillsammans hur en människa handlar: 
 

- De yttre villkor som uppstått av historiska orsaker (Ramfaktorer är ofta en produkt 
av beslut som uppstår i en viss historisk situation och därefter institutionaliseras). 

 
- De samhälleliga förväntningar, normer och regler som styr personers handlande i 

en kultur. (Läroplaner, pedagogiska traditioner och lokala skolkoder utövar ett 
normativt tryck på lärares handlande.) 

 
- Den kompetens som avgör vilka handlingar som är möjliga och omöjliga på grund 

av individens eller samhällets egenskaper. (Lärarens repertoar begränsar vilket 
handlande som är möjligt.) 

 
- De intentioner som driver personer att handla. (Lärarens önskemål och pliktkänsla 

som förklaring till de handlingar som kan observeras.) (Naeslund 1991, s. 40)  
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3.3.2 Imsens nivåmodell 
 
Imsen visar i följande modell, som är inspirerad av Bronfenbrenners ekologiska 
miljömodell (se Imsen 1996, Elevens värld, s. 371 ff), vilka faktorer som är med 
och påverkar livet i skolan och i klassrummet. Det är, enligt Imsen, ”det 
komplexa samspelet mellan faktorer på många plan som bidrar till, att de 
dagliga undervisningsrutinerna får de mönster som kännetecknar så många 
klassrum” (Imsen 1999, s. 99).  Modellen innehåller fyra sociala nivåer som alla 
påverkar ”arbetet på golvet”. 
     Klassrummet är den nivå som befinner sig längst in i cirkeln, det är själva 
kärnan. Personerna på denna nivå är eleverna i klassen och läraren/lärarna som 
arbetar i klassen. Nivån strax utanför är skolnivån. Den består av alla lärare och 
elever på skolan samt övrig personal. Alla dessa personer har sina olika 
arbetsuppgifter, och Imsen liknar dessa vid kugghjul och kallar nivån för skolans 
organisation. Skolan påverkas även av saker som händer i dess närhet, i 
lokalsamhället. Det är den tredje nivån. Det är skillnad på stad och landsbygd, 
och föräldrar spelar också en viktig roll. Dessutom bestämmer 
kommunpolitikernas ekonomi i stort hur skolan ska skötas. Den sista nivån är 
staten, som bestämmer de grundläggande villkoren för skolan, samt alla de 
andra samhällsinstitutionerna. Imsen sammanfattar hur kedjan ser ut:  
 

Riksdag och regering fastställer läroplaner för alla skolor, och de ekonomiska 
ramar som beslutas här styr kommunernas ekonomi och därmed hur mycket 
pengar som kan användas till lärarnas löner, skolans byggnader, skolböcker och 
övrig utrustning (Imsen 1999, s. 101) 

 
Figur 1. Imsens nivåmodell. 
(Imsen 1999, s.100) 
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3.3.3.  Läroplanens olika dimensioner 
 
Läroplanskommittén visar i sitt huvudbetänkande på att det finns flera 
dimensioner av den faktiska läroplanen än det som består av texten i häftet: 
Den har här delats upp i påbjuden, tillgänglig eller möjlig, genomförd och 
erhållen eller utvärderad läroplan. 

 
Med påbjuden läroplan avses just ett skolpolitiskt fastställt styrdokument. 
Läroplanen i Sverige är en förordning. 
Tillgänglig eller möjlig läroplan är den undervisning som är möjlig att 

genomföra under de faktiska villkor som gäller för skolan, dvs. utifrån de ramar 
som den konkreta verkligheten innebär – tid, lokaler, läromedel, klasstorlek, 
elevsammansättning, tillgång på lärare osv. Om det är stora skillnader mellan 
vad som är påbjudet och vad som är möjligt att genomföra uppstår en 
motsättning. De flesta av de ramfaktorer som begränsar den tillgängliga 
läroplanen ligger enligt nuvarande ansvarsfördelning inom kommunens ansvar. I 
skolplanen ska kommunen ange just ramar och prioriteringar för hur skolan ska 
nå de nationella målen. 
Genomförd läroplan är den undervisning som faktiskt sker i skolan. Den 
behöver inte överensstämma med den påbjudna. Tillgängliga lärare och 
skolledare kan välja att inte utnyttja de möjligheter som finns. Samtidigt 
förverkligas läroplanen i ett samspel mellan lärare och elever. Hur väl den 
påbjudna läroplanen genomförs och påverkar skolans mål och innehåll 
sammanhänger bl. a. med hur väl vissa grundläggande värden delas av dem som 
arbetar i skolan.  
Erhållen eller utvärderad läroplan är det resultat skolan kan uppvisa vid 

utvärdering. Denna påverkas i sin tur av vad som är möjligt att mäta och vad 
som värderas att mäta (Läroplanskommittén 1992, s. 44) 

 
 
3.3.4 Orsaker till varför lärare inte följer den påbjudna läroplanen 
 
Hans Dahlgren och Margit Östling Dahlgren utgår i Lärare i grundskolan 
(1992) från tre grundläggande antaganden när de försöker förklara varför 
läroplanen ibland inte är det som styr arbetet i skolan. 
 

A. Lärarna känner inte till målen.  
 
Hur kan det komma sig att lärare inom den svenska skolan inte känner till 
riktlinjerna för det arbete de utför? Dahlgren och Dahlgren frågar sig om det 
kan ha med språket i läroplanen att göra. (Lärare i grundskolan utgavs 1992, 
det vill säga innan Lpo-94 infördes, så det är Lgr-80 som åsyftas här). En 
annan sak som kan bidra till att lärarna inte känner till målen är att man har 
problem med att förstå läroplanens viktigaste termer, som t ex demokrati, 
ansvar, kunskap, medinflytande och solidaritet. Erfarenhet av 
begreppsinnehållet behövs för att kunna göra det levande. En sista orsak kan 
vara bristande information. Många forskare anser att det genom åren har 
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gjorts missar i informationen om läroplanerna. Lärarna har helt enkelt inte fått 
den tid de behövt till att fördjupa sig i det nya styrdokumentet. 

 
B. Lärarna accepterar inte målen. 

 
Det kan helt enkelt vara så att lärarna saknar viljan att arbeta enligt vad 
läroplanen föreskriver. Å ena sidan kan det vara så att lärarens personliga 
värderingar inte stämmer överens med det som läroplanen vill ska förmedlas, 
Dahlgren och Dahlgren kallar detta för ”ideologisk ohörsamhet” (Dahlgren och 
Dahlgren 1992, s. 95), då läraren vet vad som gäller men väljer att inte följa det 
föreskrivna. Å andra sidan kan lärarna arbeta på som vanligt och ogenomtänkt 
arbeta på ett sätt som inte motsvarar vad läroplanen vill. Förändringar kan 
upplevas som ett hot och det nya kallas för ”flum”, enligt Dahlgren och 
Dahlgren. 
 

 
C. Lärarna tillämpar inte målen 

 
Kanske känner lärarna att de inte kan följa målen. Finns hindren i verkligheten 
eller är de illusioner? Dahlgren och Dahlgren nämner här en mängd tänkbara 
orsaker:  
”Har problemet att göra med att målen inte är realistiska?” Finns det ens 
möjlighet för alla elever att nå målen?  
”Har problemet att göra med att målen under gynnsamma omständigheter är 
realistiska men att de inte kan uppnås under nu rådande förhållanden i 
grundskolan?” Analyser visar att verkligheten i skolan inte alltid hinner med. 
”Har problemet att göra med bristande metodiska kunskaper?” Målen ställer 
krav på didaktiska kunskaper.  
”Har problemet att göra med vanans makt?” Lärarnas tänkande kan 
automatiseras, något som kan vara svårt att distansera sig från. 
”Har problemet att göra med bristande stöd?” Stöd behövs från kollegor och 
arbetsledare till exempel när omstruktureringar sker. 
 ”Har problemet att göra med bristande energi?” Att förändra sig kräver både tid 
och energi. 
 ”Har problemet att göra med bristande färdigheter att tänka i termer av mål och 
medel?” Är man van vid att följa modeller kan det vara svårt att inte få 
handfasta tips. 
 ”Har problemet att göra med att det är något orimligt i själva kravet att lärare 
skall utgå från mål, finna medel och verkställa?” Skolans värld är så 
oförutsägbar att det kanske inte fungerar att planera efter mål. 
 ”Har problemet att göra med någon form av belöningsproblematik?” Är 
belöningen för allt jobb man lägger ner för liten? Det kanske inte är värt mödan?  
”Har problemet att göra med någon form av kontrollproblematik?” Vissa 
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människor har svårt att arbeta under ansvarig frihet. De behöver en viss 
kontroll för att vara motiverade att utföra arbetet. 
 ”Har problemet att göra med ett styrningsproblem?” Läroplanens intentioner 
ska genomsyra hela skolans verksamhet, ner till den enskilde läraren. Men om 
man inte vill? 
”Har problemet att göra med någon form av etisk problematik?” Det finns risk 
för att lärare fortsätter på det sätt de alltid gjort. Det händer ändå inget om de 
låter bli att följa läroplanen.  (Dahlgren och Dahlgren 1992, s 95 ff)  
 
 
3.4 Läroplanens språk. 
 
”Läroplaner är texter, och har således en speciell form och ett säreget språk. 
Formen utgår från de olika funktioner läroplanen ska ha, och språket präglas av 
hur läroplanerna har utarbetats”. Så skriver Gun Imsen i Lärarens värld (1999). 
Hon ger ett exempel på hur framtagningen av en ny läroplan går till i Norge, och 
det går till på ungefär samma sätt i Sverige också. Det tillsätts en grupp, 
(läroplanskommittén i Sverige, förf. anm.) som får uppdraget att skriva ihop 
läroplanen utifrån det bakgrundsmaterial de har arbetat med. Förslaget till den 
nya läroplanen skickas sedan ut för bedömning av dem som den berör, till 
exempel skolor, lärarutbildningar och föräldraorganisationer. Nästa steg är att 
läroplanen förmodligen godkänns av dessa instanser. 
      Enligt Imsen händer det också att det finns ”besvärliga principfrågor” (Imsen 
1999, s. 189) och då bedöms dessa av Stortinget (som motsvarar vår riksdag, 
förf. anm.). Följden av detta kan då bli att ”beroende på den politiska situationen 
är centrala läroplaner därför ofta rena konstverk med balanserade formuleringar 
som döljer besvärliga konflikter” (Imsen 1999, s.189) Enligt Engelsen i Imsen är 
det vanligt att det finns motsättningar och att man inte tycker lika i de olika 
intressegrupperna om vad läroplanerna ska innehålla. I och med att oenighet 
råder, så blir formuleringarna ett resultat av kompromisser, ”de blir 
harmoniserade planer som präglas av ”pluralistiska 
kompromissformuleringar”(Imsen 1999, s.189 ). Dessa uppfattas sedan enligt 
Engelsen som vida, vaga och generella. 
     Läroplanskommittén som utformade Lpo-94 har en förklaring till detta i sitt 
huvudbetänkande från 1992. Enligt kommittén omfattar vårt skolsystem i 
Sverige ungefär en och en halv miljon människor. Det blir då svårt att utforma 
mål, som ska gälla som nationella, och som är lättolkade. De ställer frågan om 
ens riksdagen skulle kunna utforma ”mål som har en sådan konkretion att de kan 
tolkas på ett likartat sätt” (Läroplanskommittén 1992, s. 118). De menar också 
att om riksdagen kunde detta ”så skulle målen i så fall endera bli så omfattande 
att de svårligen kan hanteras eller för rigida för att kunna tillämpas i 
verksamheten”.(Läroplanskommittén 1992, s. 119) 
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3.5 Individualisering 
 
3.5.1 Individualisering ur ett samhällsperspektiv                                                                    
 

Det vilar ett tungt etiskt ansvar på skolan att försäkra sig om att inga elever 
hamnar i en tvångssituation, där de är dömda att bli förlorare. Alla elever har rätt 
att få undervisning i enlighet med den begåvning och de förutsättningar de har. 
(Imsen 1999, s. 140) 

 
Individualisering är dock inte ett fenomen som bara existerar i skolan. 
Individualisering ur ett samhällsperspektiv innebär att ”individerna (i ett 
samhälle) sinsemellan blir alltmer olika” (Lyttkens 1994, s. 31). Lyttkens anser 
vidare att Sverige historiskt sett har tyckt att ”självhävdelse” är lite fult och inte 
ett ideal som man uppmuntrat. I USA är det tvärtom idealet, och nu har man 
närmat sig det lite grand i Sverige. 
     Lyttkens beskriver något som han kallar för katederns mönster. 
Katedermönstret är det auktoritära sätt som innebär att läraren är den som ger 
eleverna kunskap och de tar emot den. Eleven får inte söka någon kunskap själv. 
Prov är till för att kontrollera vilka kunskaper som har uppnåtts, och det är 
skolkunskaperna som är det viktiga. Kunskaper som inte är samhällsnyttiga 
anses som oanvändbara. Skolan är alltså inte till för elevens skull, utan för 
samhällets. (Lyttkens 1994, s. 39) 
     Eftersom samhället nu går mot att framhålla individuell kompetensutveckling 
som idealet så sitter katederns läromönster lite löst. Lyttkens menar att 
individualiseringen ”oundvikligen och kraftigt kommer att destabilisera alla de 
institutioner i samhället som väsentligen bygger på katederns läromönster och 
dess tänkande --- Den här processen är redan skönjbar.” (Lyttkens 1994, s 47).  
 
 
3.6 Olika sätt att individualisera 
 
Det finns många olika sätt att individualisera på. Imsen menar att det finns två 
centrala dimensioner när det gäller differentiering i undervisningen. Den ena 
handlar om hur eleverna är grupperade och den andra om vad lärostoffet består 
av. Dessa två dimensioner finns alltid med när lärare försöker att individualisera. 
Hur lösningen sedan ser ut beror på hur man har varierat det som ingår i dessa 
dimensioner. När det handlar om hur man grupperar elever skiljer man mellan 
pedagogisk differentiering och organisatorisk differentiering. (se figur nr 2) 
 
3.6.1 Pedagogisk differentiering  
 
I den förstnämnda ingår den individualisering man försöker åstadkomma genom 
att inte göra några gruppindelningar i klassen fysiskt sett. Eleverna stannar kvar 
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i sitt klassrum tillsammans med de andra. I den sistnämnda delar man in 
eleverna i olika grupper eller klasser efter vilka behov de har. Tillvalsämnena i 
skolan är ett bra exempel på detta. 
     Som figur 2 också visar så anser Imsen att det finns olika sätt att gå till väga 
vid pedagogisk differentiering. Läraren kan välja att göra olika uppgifter, olika 
uppsättningar, till eleverna eller göra individualiseringen till något valfritt för 
dem. Eleverna väljer då själva vilken nivå de vill arbeta med. Grupparbete kan 
också vara något som används här därför att kraven på eleven varieras med 
uppgifterna i arbetet, då uppgifterna delas upp av gruppen. En sista form är 
tempodifferentiering, och det betyder helt enkelt att eleven arbetar på i sin egen 
takt, med samma material som resten av klassen. 
 
3.6.2 Organisatorisk differentiering    
 
”Variation av det ämnesorienterade innehållet är själva navet i differentieringen” 
hävdar Imsen (Imsen 1999, s. 284). Detta innebär att eleverna arbetar med olika 
saker. Imsen ger också som ett alternativ att variera antalet delmoment som ska 
ingå i varje ämnesområde för varje elev. Avslutningsvis kan man använda sig av 
något som kallas breddifferentiering eller kvantitativ differentiering.(Imsen 
1999, s. 285) Det innebär att de elever som arbetar fort får fler uppgifter att göra 
som behandlar samma sak, tills de andra hinner bli klara. 
 

 
 

Figur 2. Översikt över olika differentieringsformer.  
(Imsen 1999, s 283) 
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3.7 Individualiseringspolicies 
 
Denna rubrik har jag lånat från Naeslund (1991) som säger att det inte är lätt att 
finna en lösning på individualiseringsproblemet, men att det i alla fall kanske 
kan hanteras. Hur hanterar då olika lärare detta pedagogiska dilemma? Naeslund 
har delat upp lärarkåren i tre läger, nämligen dessa: 

 
• ”gränssättare”, med förhållningssättet: individualisering är orealistiskt  
• ”hanterare,” med förhållningssättet: individualisering reducerar de inre 

störningarna 
• ”individualiserare”, med förhållningssättet: individualisering är en viktig föresats 

(Naeslund 1991, s. 113) 
 
Naeslund diskuterar sedan dessa läger med hjälp av tre olika exempellärare. 
  
Gränssättarna 
 
Den förste kallar han för Per. Per tillhör gruppen som tycker att 
individualisering är en omöjlighet, ”han ser individualiseringstanken som en 
utopi” (Naeslund 1991, s. 113). Han anser att arbetsbördan skulle bli enorm.  
      
Hanterarna 
 
Bengt heter en annan lärare. Han försöker att hantera situationen så gott det går, 
genom att ge eleverna olika uppgifter, men han gör det kanske inte med 
huvudsyfte att individualisera: ” I en svag klass kan ett lätt 
undervisningsmaterial utgöra grundkurs, medan ett grundkursmaterial för en 
duktigare klass fungerar som överkurs etc. eftersom extramaterialet används 
främst som buffertuppgifter, har fallet bedömts som exempel på en 
hanteringsstrategi”. (Naeslund 1991, s. 113) 
      
Individualiserarna 
 
Den tredje gruppen lärare, ”individualiserarna” beskrivs som individer med 
”höga ambitioner” när det handlar om att se till varje elevs bästa (Naeslund 
1991, s. 114). Här är läraren David ett exempel. Naeslund beskriver hur han en 
gång under en lektion låtit en elev läsa en bok om indianer, fast det inte alls var 
det som klassen sysslade med i SO just då, utan bara för att eleven i fråga visat 
sig intresserad av indianer. David ser alltså inte bara till förmågan hos eleven 
utan också till dennes intressen. (Naeslund 1991, s. 114)  
Även en annan lärare nämns här, en kvinnlig lärare som har en som Naeslund 
uttrycker det ”alldeles särskild individualiseringsbenägenhet”  
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Hon lägger märke till och försöker ta hänsyn till enskilda elevers särdrag: en 
pojke med sockersjuka får röra på sig ibland av hälsoskäl, en nyförälskad flicka 
får tillfälligt syssla med uppgifter som kräver mindre uppmärksamhet, och hon 
försöker utröna vilka elever som blir lugna respektive oroliga av fysisk beröring 
från hennes sida.(Naeslund 1991, s. 114) 

 
 
3.8 Individualisering – ett pedagogiskt dilemma 
 
Inger Eriksson talar i sin avhandling Lärares pedagogiska handlingar - en studie 
av lärares uppfattningar av att vara pedagogisk i klassrummet (1999) om 
dilemman av olika slag när det gäller individualiserat arbete i klassrummet. De 
två dilemman som tas upp är dels att hinna med att hjälpa alla, alternativt att 
eleverna får sitta och vänta på sin tur, och dels att gå in och rätta eleven eller att 
låta bli. 
      Eriksson menar att dessa dilemman måste hanteras på något sätt, och ur sina 
intervjuer med lärare har hon kunnat hitta tre sådana strategier, nämligen att man 
förhåller sig situationellt, principiellt eller metodiskt till situationen (Eriksson 
1999, s. 83)  
     När det gäller att hantera dilemman situationellt handlar det om att man som 
lärare bedömer utifrån varje enskild situation vad som är lämpligt att göra. Valet 
att inte göra något alls finns också. Det gäller att hitta individuella lösningar till 
varje elev.  
     Hanterar man ett dilemma principiellt skapar man en slags mallar för hur 
man ska handskas med vissa situationer som uppkommer. Läraren håller sig till 
vissa principer och rutiner. Han eller hon kan välja att arbeta förebyggande så att 
alla vet hur gången är i situationer som kan uppkomma. Dessa principer kan 
även vara ett stöd i situationer som är besvärliga, då man kan hänvisa till dem. 
Eriksson menar att det inte bara är barnen som ska ha principer för sitt agerande, 
utan även läraren: ”den principiella dilemmahanteringen kan handla om att vara 
rättvis och hederlig” (Eriksson 1999, s. 84). 
    Den tredje strategin är den metodiska dilemmahanteringen och handlar om 
hur läraren lägger upp undervisningen och vilka metoder han eller hon väljer att 
använda. (Eriksson 1999, s. 84) 
 
3.8.1 Dilemmat att hinna med eller låta eleverna vänta? 
 
När det gäller tidspressen,  så menar Eriksson vidare att ”gå i skola innebär 
också att barnen måste kunna vänta och stå tillbaka. Det kan handla om att vänta 
tills läraren har tid att ge önskad hjälp eller har möjlighet att ge personlig 
uppmärksamhet” (Eriksson 1999, s.91) Man kan säga att det helt enkelt handlar 
om att det kan vara svårt att vara ensam lärare i ett klassrum där man aktivt 
försöker att individualisera. En del lärare använder här turordningslistor. 
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I några av intervjuerna som Erikssons undersökning består av så ger några 
olika lärare utlopp för sina frustrationer. Den första läraren har blivit filmad när 
hon undervisat, och konfronteras nu med hur hon hjälper eleverna:  
 

Det jag blev att fundera på också när jag såg filmen var att dom här som sitter 
med armen uppe. Att det känns så långt, det känns så länge. Att ibland blev jag 
riktigt rädd att upp … Hade jag alls uppmärksammat, alla situationer kom jag 
inte alls ihåg. Många kom jag nog ihåg. Men Hans, en gång så funderade jag att 
hur länge fick han sitta? (Eriksson 1999, s. 92)    

 
En lärare som hanterar individualiseringsdilemmat på ett principiellt sätt 
beskriver hur hon försöker dela med sig av sin tid så att alla ska få hennes hjälp, 
men att hon trots sina föresatser ändå känner sig splittrad och tycker att hon inte 
hjälper eleverna tillräckligt innan hon måste skynda vidare till nästa. Hon bryter 
mot sin egen ”lag” om att ägna koncentrerad tid åt den enskilde eleven när hon 
hela tiden blir avbruten av andra elever. Hon säger att: ”det kan inte bli någon 
ändring så länge jag inte gör som jag säger att jag gör” ( det vill säga tar hand 
om varje elev koncentrerat) (Eriksson 1999, s. 92) 
     Läraren som hanterar dilemmat metodiskt uttrycker en önskan om att alla 
hade något extra att göra medan de väntar på hjälp, efter att på filmen ha sett en 
av sina elever ta upp ett korsstygnsbroderi medan hon väntade på hjälp från 
läraren. 
 
3.8.2  Dilemmat att kritisera eller låta bli 
 
Att gripa in och kritisera en elev eller att hålla tillbaka är också ett dilemma. 
Eriksson talar om att förr såg läraren eleverna som en grupp, men nu ska de ses 
som individer. Det hör till lärarens uppgifter att ge kritik, vilket innebär att kritik 
också ska ges enskilt. Detta kan vissa elever uppfatta som kränkande (Eriksson 
1999, s. 93 f). Detta kan bara hanteras situationellt, och en lärare beskriver 
dilemmat såhär: 
 

… det händer ju ganska ofta att man ställs i en situation där man ska avgöra om 
’ har det här barnet liksom lagt ner hela sin själ i det här arbetet’ och skall jag då 
komma och säga att ’du har gjort allting bakvänt’ att ’det har blivit alldeles fel’. 
Eller ska man säga ’bra gjort, men jag hade tänkt mig så här men det här var bra 
det också’. Eller ska man bara säga ’å, vad duktig du har varit’ och blunda för 
det? (Eriksson 1999, s. 94) 
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3.9 Några olika röster om individualisering 
 
Håkan Järbur är välkänd inom individualiseringsdebatten. Han sitter i styrelsen 
för Institutet för Individanpassad Skola och har skrivit ett flertal böcker om 
fördelarna med att arbeta individanpassat och, som han uttrycker det, låta 
eleverna göra jobbet. 
     Järbur är mycket entusiastisk över Lpo-94. I Lpo och Lpf i våra klassrum 
eller den meningsfulla skolan (1995)  säger han så här: 
 
Visst har vi härliga läroplaner! När jag läste dem första gången, bestämde jag att jag skulle 
stryka under med gult allt det, som jag tyckte stämde med min egen övertygelse.  
Jag har nu två ”gulingar” gula nästan överallt (Järbur 1995, s.10). 
      
     Han anser vidare att alla lärare och elever ska samla ihop en 
”arbetsuppgiftsbank” som de sedan kan använda för att åstadkomma en 
personlig arbetsplan, kursplan och timplan. Detta ska också föräldrarna 
involveras i (Järbur 1995, s. 16).  I En bra skola för alla elever och lärare 
(2000) beskriver Järbur ”entreprenöriellt lärande”, där lärarens roll är att vara 
skapare av en verksamhet där alla elever anstränger sig till hundra procent för att 
använda hela sin kapacitet för att lära sig. Det är alltså eleven som sköter 
individualiseringen. Lärarens ansvar är att se till att detta är möjligt på detta sätt: 
 
Läraren skapar förutsättningar så att eleven: 

 
- med stöd av målen i läroplan och ämnen skaffar sig en uppfattning om vilka 

kunskaper arbetet med en uppgift kan leda till 
 
- själv, med utgångspunkt från sina förkunskaper, formulerar de frågor hon/han 

behöver ha svar på för att röra sig mot kunskapsmålet. ”Det här vet/kan/förstår 
jag!”, ”Det här behöver jag ta reda på, ifrågasätta tränga in i!” 

 
- med ökande kunskap om och erfarenhet av olika sätt att lära väljer hur hon/han vill 

arbeta med den aktuella uppgiften; vilka informationskällor hon/han vill använda, 
hur hon/han vill förbereda sig inför det möte med andra som ingår i allt effektivt 
lärande.  

 
- Råder över sin tid; alltid hinner göra sitt bästa.  

 
(Järbur 2000, s. 17 f)   

 
 

Järbur föreslår också en årskurslös grund- och gymnasieskola. Han menar att 
eftersom vi är olika människor så tar vi också olika lång tid på oss för att lära 
oss. Han hävdar bestämt att flertalet elever skulle kunna klara av skolåren fram 
till studentexamen på betydligt mindre tid än tolv år, och de som behöver mer 
tid ska få det (Järbur 1995, s. 18ff). 
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Figur 3. Järburs arbetsuppgiftsbank. 
Järbur 1995, s.18 

 
 
Som när det gäller allting annat finns det naturligtvis människor som inte är fullt 
så positivt inställda till Järburs förslag. En av dessa är Arne Engström som i sin 
skrift Gammalt vin i nya läglar (1996) kritiserar bland annat Håkan Järbur och 
hans bok Individanpassad skola. Denna bok innehåller ungefär samma slags 
visioner och formuleringar som de två böcker som refererats till här ovan, varför 
jag valt att inte ta med den.  
     Engström säger i inledningen: ” … det sätt på vilket idéerna bakom den 
individanpassade skolan har presenterats har närmast fört tankarna till en 
frälsningslära” (Engström 1996, s. 4) och fortsätter med: ”Skriften är full av de 
vanligaste ideologiska uttrycken (t.ex. ”livslångt lärande”) och klädd i vad som 
kan betecknas som en politiskt korrekt språkdräkt.” (Engström 1996, s.5) Han 
kritiserar vidare att tiden skulle vara lösningen på individualiseringsproblemet, 
och har svårt att förstå principen att bryta ned undervisningen i mindre delar, 
som Järbur förespråkar, och ge eleverna tillräckligt med tid för dessa för att till 
slut komma ”fram i kursen”. Detta gör, enligt Engström, att det räcker med att 
lära sig lära för att klara kunskapsprovet. 
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 4. Metod 
 
4.1 Urval 
 
Utöver min litteraturgenomgång har jag också genomfört intervjuer med åtta 
lärare. Fyra av dem har arbetat som lärare under många år och fyra stycken har 
bara några få år i yrket. För enkelhetens skull, och för att kunna dra några 
vettiga slutsatser i frågan om deras förtroende för kommunpolitikerna, har jag 
valt att intervjua lärare som arbetar inom samma kommun. De arbetar dock på 
tre olika skolor; en 6-9-skola och två F-6-skolor. Sex stycken är kvinnor och två 
är män. 
      
4.2 Genomförande 
 
Efter att ha specificerat vilka slags lärare jag ville intervjua började jag med att 
fråga dem jag spontant hade kommit att tänka på. Jag har alltså tidigare haft 
kontakt av varierande slag med samtliga av lärarna. 
     Varje intervju tog i genomsnitt en halvtimme och jag använde bandspelare 
när jag intervjuade för att få med allt spontant prat. 
Eftersom några av lärarna verkade tycka att mina frågor hörde till det känsligare 
slaget fick jag lov att vara lite försiktig när jag ställde frågorna eftersom jag ju 
ville ha ärliga svar. Det innebar att jag styrde intervjun på så sätt att jag 
uppmuntrade dem, trots mina egna åsikter, att utveckla sina svar när jag märkte 
att de var på väg åt ett visst håll, både när svaren innehöll kritik och när de var 
positiva. Allt detta för att inte blockera dem. Jag ville inte att de skulle känna att 
de svarade rätt eller fel. Patel och Davidsson (1995, s. 63) menar att man som 
intervjuare måste visa medgivenhet och förståelse för de intervjuades känslor 
och attityder, och säger. ”Det är alltför lätt att väcka en försvarsattityd hos 
intervjupersonen om han upplever att vi dömer eller kritiserar honom.” (Patel 
och Davidsson 1995, s. 63) 
     Den teknik jag valde för att få till ett öppet samtal, som jag ville att intervjun 
skulle vara, var trattekniken som finns nämnd i Patel och Davidssons 
Forskningsmetodikens grunder: att planera genomföra och rapportera en 
undersökning. Den innebär att man i början av intervjun ställer stora öppna 
frågor så att samtalet kommer igång och den intervjuade får uttrycka sig fritt. 
(Patel och Davidsson 1994, s. 65), Jag valde ut två ”provocerande” citat, som 
jag misstänkte skulle generera många åsikter, för att sedan göra frågorna 
smalare. (se bilaga) 



 

  
 

 

 

25 
 

 

     Då några av de intervjuade uttryckte oro över att ”hängas ut” med namn 
beslöt jag att ge dem pseudonymer. Det är alltså inte deras riktiga namn i 
porträtten. 
 
4.3 Analys 
 
Jag valde att sammanställa intervjumaterialet till åtta lärarporträtt. Dels därför 
att jag inte ville att svaren skulle bli alltför splittrade, och dels för att det skulle 
bli lättsammare och personligare. Hartman anser i Handledning: liten 
handledning för den som arbetar med projekt, specialarbeten eller rapporter, att 
citat inte får vara lösryckta och att de ska tolkas i sitt eget sammanhang 
(Hartman 1995, s. 61). Detta har jag tagit fasta på. Min mening är att om citat 
rycks ur sitt sammanhang och sätts tillsammans med andras citat så blir det 
svårare att se personen bakom citatet, och därmed svårare att tolka det på rätt 
sätt. Hartman säger också att citat ska användas för att ta fram det karaktäristiska 
i källan (Hartman 1995, s. 61), och genom att använda citat i mina porträtt 
tycker jag att jag har fått fram en bra bild av hur de intervjuade tänker om skolan 
och styrdokumentens roll. 
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5. Resultat 
 
5.1 Intervjuporträtt av fyra lärare med kort erfarenhet av yrket 
 
5.1.1 Anna 
 
Anna utexaminerades för två år sedan och arbetar som klasslärare på en F-6-
skola. När hon läst citatet ur Pavlicas bok säger hon helt lugnt att ”lärare som 
jobbat länge kör sitt race för att de är vana, och de nya spanar i dokumenten”. 
Hon anser att man får nya insikter och vinklar på företeelser hela tiden. När jag 
frågar hur hon ser på Lpo-94 medger hon att vissa formuleringar är lite luddiga, 
och att det borde ges fler exempel. Hon tycker dock att det är bra att 
tolkningsmöjligheterna är stora, eftersom alla skolor har olika förutsättningar. 
     Anna har använt läroplanen mycket när hon och kollegorna pratat om 
värdegrunden, och även när hon skrivit kursplaner för sina ämnen (språk). Något 
som hon är ensam om i den här undersökningen är att hon ibland drar ut en sida 
och diskuterar den tillsammans med sina elever. Hon poängterar dock att det är 
viktigt att lägga det på deras nivå. 
     Vi pratar vidare om språket, och Anna menar att det ibland kan kännas lite 
mastigt med alla komprimerade formuleringar. Man kan känna att ”jaha, det här 
var ju brett …”. ”Vissa saker tolkar man däremot direkt eftersom man kan och 
förstår”, säger hon sedan. 
     Läroplanen på Annas skola diskuteras mest vid så kallade skymningsmöten 
som hålls en gång i månaden på kvällstid. Det har bland annat handlat om 
värdegrund, misshandel i hemmet (vad som är lärarnas skyldighet här och så 
vidare). Då drar rektorn, precis som Anna gör med sina elever, ut en sida som de 
diskuterar. Anna har inga problem med att följa Lpo-94 i stort, men hon säger att 
”om man går in på detaljer så kan man undra lite ibland, men jag har ingen egen 
privat strategi”. När vi kommer in på planering säger hon med ett leende att hon 
är så ny att hon vill ha något konkret att luta sig mot, ”och det är ju inte 
läroplanen”. Anna följer därför mest sina egna utarbetade kursplaner. 
     Vissa hinder finns det enligt Anna, när det inte blir som läroplanen vill. 
Dessa kan till exempel vara elevernas sociala eller kunskapsmässiga hinder, och 
detta är ofta en följd av brist på resurser. Det kan handla om brist på människor i 
skolan (personal), grupptimmar, speciallärare samt brist på hjälp från föräldrarna 
hemifrån. Kommunpolitikerna är inte några som Anna tänker på särskilt ofta. 
”Ska jag vara ärlig har vi så lite koppling, det är bara det man ser på TV ibland. 
Det känns inte som det är så stor del av min lärarvardag”. 
   När hon läst det andra citatet säger Anna att hon direkt kopplar det till arbetet 
med portfolio i hennes klass, att eleverna ska hitta egna sätt att lära, men man 
måste ge dem redskapen för detta, för det kan man inte begära att de ska ha 
direkt. Hon har prövat att låta eleverna hålla i sina egna utvecklingssamtal, 
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vilket är en del av portfoliomodellen, med positivt resultat. ”Det tog tid att 
strukturera upp portfolioarbetet, men sedan är det ganska självgående”. Hon ser 
inte Järburs tanke som någon utopi, om man genomför den på rätt sätt, man får 
inte glömma att klassen också är ett kollektiv, menar hon. När Anna själv 
individualiserar använder hon sig av frivillig nivågruppering i engelska glosor 
och veckans ord. Då gäller det antalet ord som eleverna får i läxa. Hon delar 
också upp klassen i två grupper när de har ”pratengelska” en gång i veckan. En 
positiv sak med individualisering tycker hon är att man får vara glad över att se 
eleverna utvecklas på sitt sätt, en negativ att det tar för mycket tid. Hon avslutar 
med att säga ”Man kan inte genomföra allt på en gång, man får ta lite i taget. 
Vissa saker som ter sig omöjliga nu hittar jag kanske en lösning på senare.” 
 
5.1.2 Eva  
 
Eva, som arbetat i fem år vid en F-6-skola som klasslärare, går ut hårt mot det 
första citatet jag visar henne: ”Den här personen är ju ute och cyklar! Vi har 
styrdokument, och vi är utövarna av dessa.” Hon menar att det är en trygghet 
också för föräldrarna att veta vad deras barn ska ägna sig åt i skolan. ”Det 
handlar om andra viktiga saker idag än det gjorde för 30 år sedan”. 
     Eva har ingen annan läroplan än Lpo-94 att jämföra med, och hon säger att 
hon har studerat den grundligt. Hon tycker att det är bra att den är utformad så 
att det går att diskutera runt innehållet, och skolan utvärderar varje år och jämför 
med de nya tillägg som kommer. Det tittas inte så mycket i läroplanen nu för 
tiden för Evas del. Hon använder den vid grovplanering samt inför samtal med 
föräldrar, och skolan har koncentrerat sig på att arbeta hårt med kärnämnena 
vilket gör att det är kursplanerna som blir mer aktuella. Vid den pedagogiska 
afton som skolan anordnar en kväll i månaden är det tvärtom mer inriktat på 
själva läroplanen. Enligt Eva diskuteras den när det kommer ny information. 
Hon anser att de för en levande diskussion snarare än att de sitter och skriver 
långa dokument. ”Våra dokument kan vara tunna, men det ligger mycket 
diskussion bakom.” 
     Eva är positiv till språket, och kallar det ”kort och klart”. Hon trycker på att 
det är upp till skolan att konkretisera målen, och att det måste finnas 
tolkningsmöjligheter eftersom alla, lärare och skolor, är olika. ”Vi har gammalt 
material här, som jag har tittat på, och det skulle jag aldrig vilja ha! Det finns 
inget utrymme för spontanitet, och tänk att behöva följa den veckoplanering som 
vissa gamla läroplaner har!”  
     Kraven som Lpo-94 ställer tycker Eva att hon kan ställa sig bakom till hundra 
procent, men hon anser att det inte riktigt stämmer när eleverna kommer upp på 
högstadiet, då det är mer inriktat på kunskap och betyg där. ”Har skolorna olika 
sätt att arbeta hjälper det inte hur fint det än står i läroplanen”. Hon nämner 
sedan tiden som ett hinder för att kunna nå målen, samt det stora antalet elever i 
klasserna. Hon tycker dock att det är bättre att göra få saker bra än många 
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halvbra. Hon har också en egen teori om kommunpolitikernas arbete. Eva tror 
att de nog är duktiga, men att det händer alldeles för mycket på vägen. Att det är 
människor i de lägre positionerna ”som sjabblar bort besluten”. Hon säger att: 
”Organisationen är för stor, det är för många som administrerar.” 
     Järburs idé tycker hon låter jättebra, men hon tror att det passar bättre på 
högstadiet och gymnasiet därför att det är svårt att ta till sig tidigare. ”Eleverna 
måste skolas in i detta, det är en jättelång process.” Hon säger också att alla 
inblandade måste vara medvetna om vad slitet ska leda till och vara motiverade. 
     Eva använder ”mattedrakar” för att individualisera. På dem fyller hon i hur 
långt varje elev beräknas kunna komma varje vecka. I svenskan använder hon en 
”svenskakatt” som fyller samma funktion. Eleverna får arbeta med samma 
material fast i olika takt. Som positivt med individualisering anger Eva att 
eleverna blir motiverade, vilket är positivt för läraren, och som något negativt att 
orken tryter ibland därför att klassen är så stor. 
 
5.1.3 Petra  
 
Petra har tre års erfarenhet av att vara lärare och arbetar som språklärare vid en 
6-9-skola. ”Man tolkar det olika. Du måste göra det du anser behövs, men 
samtidigt skulle inte jag våga strunta i allt”. Detta är Petras reaktion på det 
inledande citatet. Hon blir lite ställd av frågan, och det utvecklas inte mer än så 
här. Petra instämmer i Lpo-94, som hon säger innehåller många vackra tankar, 
och hon säger att hon kan köpa formuleringarna om individualisering och en 
demokratisk skola. 
     Petra berättar om hur hon kände att hon hamnade emellan Lgr-80 och Lpo-94 
i lärarutbildningen på det sättet att hon fick göra fältstudier baserade på Lgr-80 
fastän hon sedan skulle komma att arbeta med Lpo-94. ”Fast fråga mig inte var 
min läroplan är nu” säger hon, och medger att hon inte tittar så mycket i just 
läroplanen utan koncentrerar sig på kursplanerna istället. Petra tycker det är 
positivt att det är en tunn skrift eftersom det gör den mera överskådlig. 
Dessutom är det skönt att mycket överflödig text och ”flum” är borta. Hon 
överraskar med att inte vilja kommentera språket eftersom det var så länge sedan 
hon tittade i läroplanen. 
     Petra och hennes kollegor har inga speciellt ofta förekommande diskussioner 
om läroplanen. Hon uppger att detta endast sker när de har blivit ålagda att ha 
det. De ägnar sig mer åt kursplanearbete. 
     Hittills har Petra svarat lite reserverat på mina frågor, men när vi kommer in 
på hur hon följer läroplanen i sitt vardagliga arbete lossnar det lite. Hon pratar 
entusiastiskt om att man måste sträva för att uppnå målen. Hennes mål är att 
eleverna ska bli bra samhällsmedborgare och att pränta in värderingar hos dem, 
men, som hon säger ”vi står långt ner på ranglistan över vilka som påverkar 
eleverna”. Hon tycker också att man kan arbeta ihjäl sig med 
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individualiseringsarbetet, och att det är jättejobbigt. Resurserna är ett klart 
hinder för att kunna göra ett bra arbete ”Man blir aldrig klar”. 
Kommunpolitikerna återfinns i sin tur ganska långt ner på Petras egen ranglista, 
och hon säger: ”Man har ju hört hur dåligt det har blivit i skolan sen 
kommunaliseringen. De tog bort halvklasserna och genomförde en massa 
besparingar. De elever som hade behövt dessa sitter nu i klassrummet”. Hon 
ifrågasätter också skolmiljön som hon tycker är bister och tråkig samt det 
faktum att hon tvingas ha arbetsplatsförlagt tid i ett litet arbetsrum med sju andra 
lärare. ”Man undrar vilken inblick de har i skolans värld”, avslutar hon med. 
     När vi går vidare in på individualisering blir Petra ganska kritisk, trots att hon 
i början av intervjun sa att hon ”köpte” individualiseringstanken. ”Nu har jag 
haft klass X i 40 minuter. De skulle definitivt inte klara av det” (syftar på Järbur-
citatet). Hon anför också exempel från ett nyligen genomfört ITIS-projekt där en 
del av eleverna var mycket motiverade och klarade sig bra, medan många totalt 
föll igenom på det självständiga individualiserade arbetet. Efter genomläsningen 
av citatet ger Petra ett exempel från Lgr-69 och menar att en tredjedel av både 
eget arbete, grupparbete och lärarlett arbete är det bästa. ”Variation är nog bra”. 
     På frågan om hur hon gör för att individualisera får jag svaret att hon gör sitt 
bästa. Eleverna får själva välja uppgifter för att skapa motivation, men det är 
inte så att alla 20 sitter och gör olika saker. Petra suckar att ”nivågruppering får 
man ju inte ens nämna, fast det skulle jag vilja ha”. Som positiva aspekter på 
individualiseringsarbetet nämner hon att det är skönt att slippa se elever gå 
under av krav och att arbetet går smidigare. De negativa är enligt Petra att ”Det 
är tio tusen gånger jobbigare att bry sig så här mycket. Jag skulle kunna vara   
stenhård, men det har jag inte hjärta till.” 
 
5.1.4 Lotta 
 
Lotta har arbetat i tre och ett halvt år på en 6-9-skola och undervisar i matematik 
och i No-ämnena. Hon nickar medhållande åt det första citatet och säger att så 
kan det vara. ”Det går inte att göra allting by the book, ibland vill eleverna bara 
gå hem.” 
     ”Flummig” är ordet hon använder om Lpo-94, och hon skulle gärna se att den 
var lite mer konkret, så att alla kunde ha en gemensam linje att arbeta mot. Hon 
anser att allt arbete med att konkretisera läroplanen ute i skolorna är onödigt 
jobb som tar kraft från människor som redan är trötta. Lotta tittar inte så ofta i 
läroplanen. Hon tittar igenom den inför kursstarter och vid grovplaneringar, men 
framför allt så litar hon till äldre kollegors kunskaper om vad som fungerar i 
klassrummet. Hon tittar också ibland i den för att se om kollegornas tips kan 
verifieras genom det som står där.  
     Hon ser det som något positivt att textens omfång är gripbart, men hon tycker 
heller inte att den säger så mycket. ”Det skulle stå lite mer om vad man ska ta 
upp, eleverna får till slut en ojämlik undervisning eftersom den är så öppen för 
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tolkningar.” Det är många fina ord och mycket som är inlindat, tycker Lotta, 
skolvärlden borde överhuvudtaget vara mer konkret. På Lottas skola nämns inte 
läroplanen så ofta, mest på studiedagar och aldrig på vanliga konferenser. På 
arbetslagskonferenserna är det mer ärenden av praktisk natur som tas upp. 
     Målen och kraven i Lpo-94 tycker Lotta är alldeles för högt satta. ”Hur ska vi 
kunna fordra allt detta av våra elever? Det vore bättre om målen var lagom från 
början, annars finns risken att de sänks och blir för låga istället”. Hon anser att 
man som lärare borde fråga sig dessa saker och gå efter sitt sunda förnuft: Har 
detta fungerat bra för andra kollegor? Har man användning för detta i samhället?  
     Det finns enligt Lotta en hel del hinder för att kunna realisera kraven. Hon 
anser att var sak har sin tid. Eleverna vill inte lära sig när läraren vill det, eller 
ser inte målet med det just då. Hemmet kan sätta käppar i hjulet genom att 
använda eleven som barnvakt till småsyskon eller inte ge någon hjälp vid 
läxläsning. Det kan också vara Lottas sätt att förklara som gör att 
kommunikationen inte fungerar. Kommunpolitikerna har hon inte mycket till 
övers för. ”De borde ge mer pengar till skolan och sätta sig in i hur verkligheten 
ser ut.” 
     Vi går över till frågorna om individualisering. ”Den här mannen borde hålla 
till på gymnasiet”, säger hon om Järbur och hans citat. Lotta har provat på att 
arbeta på liknande sätt, och hon är av den åsikten att det inte fungerar för alla. 
Hon menar att det är svårt för unga människor att veta vad som är viktig 
kunskap, läraren måste bestämma till en viss grad. ”Bredden på kunskapen blir 
ju noll om eleven ska sköta allt själv. Det motsvarar inte vad man måste veta, 
och de vill ju själva ha struktur.” Lotta kan ställa upp på idén om 
individualisering, men påpekar att det är väldigt svårt att göra alla nöjda. Är det 
inte synd om de svaga så blir det synd om de duktiga. Hon använder i sin 
undervisning anpassat material med färre uppgifter och ibland muntliga istället 
för skriftliga förhör och prov. Det händer att hon ger elever sina egna  
anteckningar istället för att låta dem skriva själva. Lotta skulle vilja 
nivågruppera, fast hon säger att det uppfattas som någonting fult. Att läraren 
utmanas att hitta nya metoder ser hon som positivt med individualisering, och 
merarbetet som något negativt.   
 
 
5.2 Intervjuporträtt av fyra lärare med lång erfarenhet av yrket 
 
5.2.1 Inger 
 
Inger har arbetat 30 år inom skolan och kan alltså betecknas som odiskutabelt 
erfaren. Hon undervisar i engelska i år 4-6. När jag visar henne första citatet så 
medger hon eftertänksamt att erfarna lärare visserligen har mycket kunskap om 
undervisning i ryggmärgen, men att man aldrig får stanna upp. Det är oerhört 
viktigt att hela tiden vara med sin tid och förändras. 
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     Inger tycker det är positivt att läroplanen är tunn, den är nämligen lättare att 
ta till sig på grund av detta. Hon ser den som en grund att stå på och arbeta efter, 
men hon ”slår inte i den stup i kvarten”. Den må vara sönderbläddrad och 
sönderklottrad, men det är inget som hon numera går tillbaka till.  
     På den F-6-skola som Inger arbetar på har man något som kallas Pedagogisk 
Afton en gång varje månad, då läroplanen är en av huvudpunkterna för den 
diskussion som förs, men den är också ett naturligt inslag på studiedagar. Inger 
tycker att diskussionerna kan vara mycket givande. Hon minns med ett leende 
att hon varit med och sett Lpo-94 växa fram, och resan till ett internat dit 
kollegorna for för att diskutera läroplanskommitténs huvudbetänkande, Skola för 
bildning i början av 90-talet. 
     När det gäller läroplanens språkliga utformning är Inger däremot inte odelat 
positiv. ”Visst är det bra att alla kan ta sig igenom den, den är ju greppbar, men 
jag kan ifrågasätta vissa ordval” (vilka dessa är får jag inte fram). Hon är kritisk 
till strävansmålen för, som Inger själv uttrycker det, ”de finns ju ändå i själva 
målen”. Hon verkar tycka att det blir lite tårta på tårta med alla 
målformuleringar. Utöver pedagogisk afton nämner Inger omarbetning av 
kursplanerna som ett sätt för skolan att diskutera läroplanen.      
     När vi går vidare till hur Inger själv efterlever Lpo-94 går hon tillbaka till 
början av intervjun och påpekar än en gång att man som lärare inte kan 
undervisa på samma sätt år efter år. ”Barn är inte likadana nu som de var förr”. 
Hon säger också att det som står i läroplanen kan man ta till sig, men hon vet 
inte om det går att verkställa allt på ett tillfredsställande vis. 
     Som hinder för att läroplanen ska kunna följas anger Inger för det första 
språket, i de fall hon har invandrarelever i klassen. Andra hinder kan vara stora 
grupper, så att det inte hinns med att prata engelska tillräckligt mycket, samt 
tiden. När det gäller tiden säger dock Inger att hon tar sig tid, eftersom hon inte 
undervisar på heltid. 
”Det råder ett stort politikerförakt i dagens samhälle överlag”, säger Inger när 
jag frågar om hon har förtroende för kommunpolitikerna. Hon ser fram emot ett 
politikerbesök till skolan veckan efter jag varit där. Då kommer en kvinnlig 
politiker som Inger har lite grand förtroende för. Hon säger att denna politiker 
”lyssnar på lärarna”. 
När jag visar citatet om individualisering, så undrar Inger om detta är möjligt. 
”Det är nog bra om det fungerar, men jag har svårt att tro att det skulle göra det i 
en helt vanlig klass”. Av erfarenhet anser hon att det inte är så lätt för eleverna 
att genomföra individualiseringen själva. På frågan om hur hon individualiserar 
får jag svaret att hon försöker, men det är inte lätt med 25 elever i klassrummet. 
För vissa elever skär hon ner kursen, men eftersom de inte får någon separat 
genomgång blir det inte riktigt bra ändå. Uppgifterna till eleverna kan vara olika, 
men hon säger med eftertryck att hon inte nivågrupperar. Inger uppger mer 
självständigt arbete för eleverna med anpassade uppgifter som något positivt 
med individualisering, och avsaknad av tid som något negativt. 
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5.2.2 Per 
 
Per har varit lärare i 17 år och arbetar på en annan F-6-skola som klasslärare. 
Han reagerar starkt på citatet ur Pavlicas bok, och säger att detta är ”rutinerade 
kollegors förakt inför styrdokument”. ”De står över detta, för det kommer ändå 
alltid nya regler.” Per anser att detta är att strunta i en arbetsinstruktion, och ett 
sådant förakt kan man inte visa.  
     Vidare tycker Per att målstyrningen i Lpo-94 är uppfriskande, ”Det är ett 
erkännande av lärarprofessionen”. Han ser det som ett ansvar och ett förtroende 
att arbeta mot målen. I denna läroplans gryning var Pers exemplar välstuderat, 
och vid den tiden läste han och kollegorna också många kommentartexter, 
medan han nu anser att han arbetar mitt i verkligheten och inte tänker så mycket 
på den längre. Det är ett ramverk som sitter i bakhuvudet. 
     Liksom Inger tycker Per att det är bra att läroplanen är tunn, ”Det produceras 
ju ändå kommentarmaterial”. Han anser att det vore förödande om målen var så 
många och boken blev så tjock att det skulle vara svårt att läsa den. När jag 
frågar om språket och formuleringarna får jag till svar att ”vill man ha en tunn 
produkt måste man ju komprimera”. Utöver det verkar han inte ha så mycket 
åsikter om språket och han ställer sig oförstående till kritiken om luddighet. 
Läroplanen diskuteras inte så mycket på hans skola längre, tycker Per. Det var 
mest i början, när allt var nytt. ”Kanske gör vi det omedvetet ibland”, kommer 
det efter en stund. Han kommer sedan fram till att den diskuteras när de arbetar 
med vissa områden, som till exempel värdegrund, som var det senaste. 
Till skillnad från Inger så vill Per trycka på strävansmålen när vi pratar om 
läroplanens krav. För honom är det dem som är viktigast för inlärningen. 
”Många stirrar sig blinda på uppnåendemålen, och då blir det svårare”.  
       Per tittar inte så mycket i läroplanen när han planerar. Han menar att den 
gett honom en idé om hur verksamheten bör se ut, och ger exemplen lust att lära 
och att lära sig arbeta lärande. ”Det är tänk som jag assimilerat, men jag tittar 
nödvändigtvis inte i dokumenten”. 
     Som hinder för att kunna arbeta som läroplanen föreskriver anger han 
förväntningar från föräldrar och elever på skolverksamheten som inte stämmer 
överens med verkligheten samt egna gamla traditioner och att man inte vågar 
göra nya saker. Per uppger också helt kort att han har förtroende för politikerna 
så länge de inte lägger sig i detaljer. 
    Reaktionen på citatet om individualisering är positiv, ”Det är så jag ser på det, 
eleverna ska jaga mig med blåslampa för att de ska få veta det de vet att de ska 
veta”. Per fokuserar numera på vilka olika sätt eleverna kan lära sig snarare än 
på läraraktiviteter och genomgångar. Som exempel på hur han individualiserar 
nämns lästimme, där eleverna väljer svårighetsgrad själva och olika läxor och 
olika material i engelska. Per understryker dock att han väger individualisering 
mot behovet att lära sig samarbeta. På väggen i hans klassrum hänger en bild på 
händer som lagts på varandra. Den har Per haft i sina klassrum sedan 1986 för 
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att illustrera att samarbete är viktigt. Vi kommer in på tidsandan, och Per tycker 
att något negativt med individualiseringen är att det ibland förstärker tidsdraget 
att vi är mer inriktade på att vara individualister. Att eleverna är mer delaktiga 
och vänjer sig vid att arbeta med olika saker samt tar eget ansvar tycker han är 
positivt. 
 
5.2.3 Lena 
 
Lena är lärare i språk vid en 6-9-skola, och har 28 års erfarenhet av läraryrket. 
Hennes spontana reaktion på det första citatet är att ”så känner jag inte alls att 
det är”, ”Visst utvecklar man en egen strategi, men inte till den graden”. Om 
Lpo-94 säger hon ”Ok. Sådär”. Lena säger att hon har sett så många läroplaner 
komma och gå, och att det skulle vara skönt med arbetsro någon gång. Hon 
anser inte att den ”nya” läroplanen är varken bättre eller sämre än föregångarna. 
Den är inte någonting som hon lusläser, även om tankarna genomsyras av den, 
och det är bara bra att den inte är så omfångsrik. Hon säger lite lurigt att ”vi 
brukar ju kalla det för poesi”. Hon menar att innehållet kan framstå som lite 
orealistiskt ibland, visionerna stämmer inte med verkligheten. 
Lena tycker att de pratar en del om läroplanen i arbetslaget. Från början hade de 
avsett tid vid varje lagträff, men detta har med tiden tunnats ut. De försöker dock 
ta tag i det med jämna mellanrum. När jag frågar hur hon känner inför kraven 
säger hon att hon försöker anpassa sig till de arbetssätt som läroplanen 
föreskriver. Hon ger som exempel att hon numera låter eleverna arbeta med att 
själva leta information i mycket högre grad än hon gjort förr, men att hon inte är 
säker på att eleverna lär sig mer för det. 
     När det gäller planering planerar ofta arbetslaget större områden tillsammans, 
enligt Lena. Då kommer läroplanen in på ett naturligt sätt, eftersom de är så 
många som arbetar tillsammans. ”Alltid tar någon upp det, men inte sitter vi och 
bläddrar i den som en bibel.”  
Lena har mycket att säga vad det gäller hinder för att direktiven ska kunna 
följas. Hon anser att flummigheten i dokumentet gör det svårt, och att eleverna 
inte är mogna att ta det ansvar som enskilt arbete präglas av. Även schemat kan 
ställa till problem för att samarbetet med kollegor ska kunna fungera. Hon är den 
enda i sitt arbetslag och arbetsrum som undervisar i hennes språk, och hon 
saknar kontakten med andra ämneskollegor och möjligheten att kunna diskutera 
mer informellt med dessa. ”Som det är nu måste jag vänta tills 
ämneskonferenserna eller själv sammankalla en”. 
     Förtroendet för politikerna är det lite si och så med. Lena tycker inte att de 
förstår lärarnas arbetsbörda, att de går på knäna. Hon säger lite spetsigt att de 
nog tycker att lärarna är lata och har långa sommarlov. ”Det finns heller inte 
pengar till någonting, varken löner, friskvård, vikarier eller svaga elever. De 
satsar på politikernas löner istället fastän många har gjort bort sig. Då är det 
svårt att ha förtroende. De har svikit förr”. 
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     Vid genomläsning av det andra citatet blir Lenas reaktion att allt hänger på 
viljan. Individualisering hänger på elevernas vilja, och det är där det brister. 
”Vad ska man göra med dem som inte vill? Bunta ihop och slå ihjäl?” Lena ser 
hela Järburs tanke som utopisk, som poesi. Hon påpekar i alla fall att det går att 
genomföra individualisering i stor utsträckning genom att använda olika 
material. ”Jag vet vad som krävs för att klara de nationella proven. Jag lägger 
ribban i mitten och ger dem under och över mindre respektive mer material att 
jobba med”. Lena säger att det finns mycket kunskap på skolan om detta, även 
om hon inte är så duktig själv. Hon understryker ännu en gång att det är 
elevernas vilja som är problemet snarare än att det skulle vara svårt att ordna. 
Som positivt med individualisering anger hon att det blir ett bättre flyt i 
klassrummet, och som negativt det enorma förarbete som är priset man får 
betala för att lägga undervisningen på de tre planen som hon gör. 
 
5.2.4 Anders 
 
Anders arbetar vid samma 6-9-skola som Lena, och har 15 års erfarenhet av att 
vara lärare. Han är en korthuggen man som jag inte får några långa svar av. Det 
första citatet verkar göra honom lite ställd, men han tycker till slut att ”tolka 
måste man, både personligt och tillsammans med andra”. ”Man måste ta ut det 
som är väsentligt. 
     Han tycker ganska bra om Lpo-94, och nämner till exempel något gott som 
paradigmskiftet förde med sig, nämligen att ge eleverna insikt. Anders tycker 
det är viktigt att skolan inte bara står för ”papegojkunskaper”. Eleverna ska inte 
bara rapa upp kunskap, de ska förstå. Detta gör det enligt honom också lättare att 
motivera de betyg han sätter. Liksom alla de andra lärarna har Anders jobbat 
mer med kursplanearbete än läroplansarbete. 
     När vi pratar mer om Lpo-94 medger han att han sällan eller aldrig tittar i sitt 
exemplar. ”Det mesta har man i bakhuvudet, och om man inte har det där, då får 
man läsa lite i den.” Anders säger också att lärare oftare borde gå tillbaka till 
grundtexterna, till kommentarmaterialet till läroplanen. När jag frågar varför 
säger han lite suckande och syftande på Lpo-94: ”All sån här text har lite poesi 
över sig …” 
     Läroplanen är inget som ägnas någon större tid åt i diskussioner på Anders 
skola. Han påpekar dock att han ibland brukar diskutera den med nya lärare 
inom hans ämne, SO, för att de inte ska missa just förståelsebiten.  
     Någon helt egen strategi för hur skolan ska skötas har inte Anders, men han 
säger: ”Jag skulle ljuga om jag sa att jag följde den (läroplanen) precis. Jag 
jobbar lite självständigt”. Han tar heller inte fram den när det är dags att planera. 
Här hänvisas än en gång till att det sitter i bakhuvudet. När jag ställt frågan om 
orsaker som kan hindra läroplanens visioner skrockar han lite och säger att det 
finns mycket märkligheter. När jag frågar om exempel svarar han efter en stund 
att tiden är ett problem, fast han satsar nog hellre på att slutföra stora teman än 
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att ”försöka hinna med kursen”. Han anser vidare att kommunpolitikerna gör så 
gott de kan och att han har någorlunda bra förtroende för deras arbete. Detta 
beror på att Anders skola har fått de extrapengar de bett om för svaga elever. 
Anders är medveten om att detta kan svänga i och med ett val, då han säger att 
”Skolpeng vore en mardröm, då skulle det gå illa för oss”. 
     Jag visar honom Järburs citat, och det första reaktionen jag får är på orden 
entreprenöriellt lärande. ”Oj”, säger Anders, ”Det låter vackert”. Han fortsätter 
med att säga att det är ju inte det första han skulle koncentrera sig på om han 
hade elever med till exempel problem hemma, och han ger ett exempel på den 
klass han har i åttan, där all koncentration går åt till att hålla eleverna i schack 
för att överhuvudtaget kunna genomföra undervisningen. 
När Anders individualiserar ger han elever som behöver lättare material, utan att 
de för den skull ska behöva skämmas. Han säger att han egentligen är ganska 
dålig på att individualisera, och hänvisar till att SO är ett svårt ämne att 
genomföra individualisering i. Som positiva effekter av individualisering anger 
han lugn och ro för läraren, och som negativa effekter att det blir jobbigt att 
planera. 
 
 
5.3 Analys av intervjuerna 

 
I detta avsnitt ska jag försöka att kategorisera de intervjuade lärarna efter de 
teorier och modeller som bearbetades i litteraturgenomgången. Jag kommer att 
ta upp Dahlgren och Dahlgrens tre grundläggande antaganden om varför 
läroplanen ibland inte styr arbetet, Imsens två dimensioner av individualisering, 
det vill säga pedagogisk respektive organisatorisk differentiering, samt 
Naeslunds individualiseringspolicies. 
 
5.3.1 Lärarna i relation till Dahlgren och Dahlgrens antaganden 
 
Vi kan nog lugnt påstå att ingen av lärarna platsar i den första kategorin, det vill 
säga att de inte skulle känna till målen. Per, Inger och Anders som arbetat länge 
berättar om hur de både läst kommentarmaterialet ingående och Inger har till 
och med åkt iväg på ”kurs” för att diskutera huvudbetänkandet. Lena nämner 
bara att det är många läroplaner som kommit och gått och kan antas ha 
diskuterat en del hon också. De yngre lärarna har gått sin lärarutbildning efter 
1994 och har alla vetskap om målen och riktlinjerna i Lpo-94. 
     Andra kategorin, att lärarna inte accepterar målen, passar mest in på Lotta 
och lite grand på Anders. De är de enda som faktiskt visar lite förakt inför 
läroplanen. 
     I den tredje kategorin hamnar de sex andra. De har alla orsaker till att de inte 
tillämpar vissa av målen. Lenas problem med att individualisera verkar bero på 
bristande metodiska kunskaper, hon säger själv att hon inte är så bra på det, och 
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det gör även Anders. Bristande energi och ork, att målen inte är realistiska, och 
att målen möjligen under gynnsamma omständigheter skulle kunna vara 
realistiska, men att de inte kan realiseras som det ser ut idag är hinder som både 
Anna, Eva, Petra, Inger och Anders anför. Per nämner vanans makt över lärare 
som ett hinder. Dessa saker är det som framträder tydligast hos de intervjuade 
lärarna, men många av dem hindras givetvis i mindre grad av annat också. 
 
5.3.2 Lärarna i relation till Imsens individualiseringsdimensioner 
 
Det är endast Anna som använder sig av organisatorisk differentiering i form av 
”dold” nivågruppering. Det gör hon när hon delar klassen i två grupper på 
”pratengelskan, och de sitter på olika ställen. De olika grupperna gör saker på 
olika nivå och med olika svårighetsgrad men inom samma ämne. Hon använder 
också frivillig nivågruppering när det gäller glosor och veckans ord. Petra och 
Lotta uttrycker önskemål om att få till nivågruppering, men vågar knappt säga 
det högt. 
      Resten av lärarna ägnar sig åt pedagogisk differentiering och försöker att 
lösa individualiseringen inom klassens ram. Eva tempodifferentierar med sina 
mattedrakar och svenskakatter. Petra låter eleverna själva välja arbetsmängd och 
svårighetsgrad efter vilket betyg de vill uppnå. Lotta ger de svagare eleverna 
färre antal uppgifter men låter dem vara på samma nivå som de duktigare. 
Detsamma gör Inger, men hon ger ibland också olika frågor (innehållsmässigt) 
till olika elever. Per ger eleverna olika material och olika läxor, vilket ger olika 
nivå och svårighetsgrad inom samma ämne. Han tempodifferentierar också på 
lästimmen i svenska. Lena och Anders ger eleverna lättare material, en 
”nedskuren kurs”, så att säga.  
 
5.3.3 Lärarna i relation till Naeslunds individualiseringspolicies 
 
Lotta är den enda som vi skulle kunna kalla en gränssättare, men hon hamnar 
ändå lite mellan att vara gränssättare och hanterare. Hon säger att det är omöjligt 
att göra alla nöjda, och är det inte synd om de svaga så blir det synd om de 
duktiga. 
    Petra, Inger, Lena och Anders kan vi placera bland hanterarna. De gör vad de 
kan och orkar för att individualisera, både för att det krävs av dem och för att de 
tycker att det är något bra. De använder det som en metod för att skapa ett lugnt 
arbetsklimat som flyter bra.  
      Anna, Per och Eva är de riktiga individualiserarna. De ser inte mycket 
negativt med arbetssättet och arbetar hårt för att klara av kraven. Dessa tre lärare 
är för övrigt mycket positivt inställda till Lpo-94. 
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5.4 Har jag fått svar på mina ursprungliga frågeställningar? 
 
Ingen av de intervjuade lärarna använder Lpo-94 särskilt mycket vid planering, 
särskilt inte vid kortsiktigare sådan. Enligt de flesta av dem kan det hända att de 
tittar i den inför en långsiktig grovplanering. 
     Samtliga lärare tycker att det som står i Lpo-94 om individualisering är något 
som de kan lyckas med att genomföra till en viss del, och de efterlever detta så 
gott de kan 
     Jag tycker jag till viss del har stöd för att påstå att de lärare som bara arbetat 
några få år är mer positivt inställda till läroplanen i allmänhet, både vad det 
gäller tolkning och användning av den, och till att arbeta med individualisering. 
De arbetar också på detta sätt i hög utsträckning.  Både Anna, Eva och Petra är 
representanter för denna inställning, medan det egentligen bara är Per som hör 
hit ur gruppen med äldre lärare. 
      När det gäller skillnaden på lärarna som undervisar i år 4-6 eller 7-9, tycker 
jag att den är markant. Jag är emellertid här osäker på om det verkligen beror på 
att lärarna tänker olika eller om det är skolans miljö och anda som är orsaken. 
De fyra lärarna som undervisar i år 4-6 visar ett betydligt större engagemang och 
intresse för läroplansfrågor och individualiseringsarbete. Dels kan man se det i 
intervjuporträtten, men jag upplevde också en annan sorts ”intensitet” och ett 
annat intresse i till exempel ansiktsuttryck vid intervjuerna. Det som jag tror kan 
vara orsaken är att F-6-skolorna är små, har inte så mycket personal och är på 
något sätt mer ”enade”, medan 6-9-skolan är en större och opersonligare skola 
med flera arbetslag som sysslar med olika saker. De intervjuade lärarna på 
denna skola tillhör olika arbetslag. 
     När jag frågade om vilka hinder som fanns i lärarvardagen för att läroplanens 
intentioner skulle kunna bli verklighet, fick jag många intressanta svar. De flesta 
var dock variationer på temat ”brist på resurser” (tid och pengar, stora grupper). 
Som andra hinder nämndes till exempel utebliven hjälp från föräldrar, dålig 
kommunikation mellan lärare och elev, schemat som hindrar samarbete med 
ämneskollegor, förväntningar från föräldrar som inte stämmer med verkligheten 
och elevernas sociala och kunskapsmässiga hinder.  
      Något som låg utanför de ursprungliga frågeställningarna, men som är 
ganska intressant och fanns med bland mina intervjufrågor, var hur stort 
förtroendet är för kommunpolitikerna bland lärarna. Några sa lite snällt och 
försiktigt att de nog gjorde så gott de kunde, men de flesta hade en ganska 
negativ syn på dem och ifrågasatte om de verkligen har någon inblick i skolans 
värld. 
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 6. Diskussion 
 
Jag har förstått, både under litteraturläsningen och under intervjuerna, att dessa 
frågor är känsliga för många lärare. En av lärarna som jag intervjuade sa rakt ut 
till mig att hon minsann visste vilka som var de ”rätta” svaren. Var de dem jag 
ville ha? Annars var hon tvungen att vara lite noggrann med vad hon sa till mig. 
Hon undrade också var det skulle publiceras. Detta problem har jag haft med 
flera av de andra lärarna också, men de har inte varit så öppna och tydliga. Att 
de håller inne lite grand med känslorna och åsikterna gör ju att undersökningens 
trovärdighet kan minska, men jag hoppas och tror inte att det var någon av 
lärarna som helt dolde vad de tyckte. Det faktum att jag träffat alla lärarna förut i 
olika sammanhang och varit dem mer eller mindre nära tror jag har bidragit till 
att de var relativt öppna mot mig 
         Jag har förstås också egna åsikter om både läroplanen och 
individualisering. Läroplanen är diffus, och på ett sätt kan jag hålla med Lotta 
när hon säger att kursplanearbetet på skolorna skapar mer arbete än det skulle 
behöva göra, om direktiven var klarare från början. Både Anders, Per och Inger 
nämner i intervjuerna att lärare oftare borde gå tillbaka till grundtexterna och 
titta, och det håller jag med om. Jag läste Läroplanskommitténs 
huvudbetänkande därför att jag höll på att skriva det här arbetet, men jag hade 
förmodligen aldrig gjort det annars. Jag tror inte att det är så vanligt att lärare 
som har börjat arbeta efter att Lpo-94 infördes, tittar tillbaka på 
huvudbetänkandet. Enligt min åsikt är det nog dock en stor hjälp i arbetet som 
lärare att veta lite mer hur tankarna bakom läroplanen ser ut.  
     Jag beundrar alla lärare som arbetar hårt med individualisering, men jag 
ifrågasätter om det verkligen är vettigt att arbeta tills man stupar för att alla ska 
bli nöjda och för att man själv ska känna att ”Jag är en bra lärare”. Jag vet av 
egen erfarenhet (dock inte av läraryrket) att man till slut gör sig själv en otjänst 
genom att pressa sig själv för hårt. Det är ett arbete bland alla andra, och fritiden 
är viktig för att orka med arbetstiden. Både jag och mina intervjuade lärare 
ifrågasätter Järburs visioner (Järbur 2000), och vi menar, så gott som samtliga av 
oss, att det är en fin tanke som är svår att genomföra i den skolverklighet som vi 
har. Engström har enligt mig rätt i att det liknar en ”frälsningslära (Engström 
1996, s. 4) 
     Mina intervjufrågor fungerade relativt bra. Jag tyckte att det verkade så bra 
med Patel och Davidssons tratteknik (Patel och Davidsson 1994, s.65), men vid 
några tillfällen verkade det som om det låste sig vid det första citatet, och 
eftersom det var till för att generera massor av åsikter så blev resten av intervjun 
lite haltande. Kanske kan det vara så att en del människor blir ställda och 
därmed lite slutna av så vida frågor, istället för att öppna sig? I det stora hela så 
pratade dock de intervjuade på rätt så bra. Så bra i vissa fall att jag fick dirigera 
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in dem på rätt spår igen, men detta kan nog vara en ”bieffekt” av det öppna 
samtalet som jag använde mig av.  
     Det fanns ett ganska stort problem, som ställde till oreda i intervjuerna för 
både mig och lärarna, och det var hopblandningen av läroplanen och de 
ämnesvisa kursplanerna. Lärarna hade ibland lite svårt att komma på något att 
säga om endast Lpo-94, det vill säga bara det lilla tunna häftet som innehåller 
mål och riktlinjer, men de pratade mer än gärna om hur duktiga de och skolan 
var på att utarbeta och följa kursplanerna. Jag fick hela tiden påpeka vilket 
dokument det handlade om i intervjun. Jag förstår dem. Lpo-94 är, trots sina 
avskalade mål, faktiskt ganska diffus enligt min åsikt. Läroplanskommittén 
sticker ju inte under stol med att läroplanerna inte ger några färdiga svar 
(Läroplanskommittén 1992), och detta tror jag är en bidragande orsak till att 
lärarna gärna ville komma bort från ämnet Lpo-94 när de blev intervjuade. 
Kanske är det svårare att prata om något som är så diffust. Dessa lärare har suttit 
länge med att bryta ned målen till mål som det faktiskt går att arbeta efter. Det är 
klart att de vill prata om sitt arbete, som de åstadkommit på sin nivå. De har ju 
gjort precis så som de ska. De har gått via läroplan, skolplan och arbetsplan ner 
till skolans, eller till och med deras egna personliga, kursplaner. 
     En mer inofficiell orsak till varför jag valde att ta reda på mer om 
kommunaliseringen och vad som styr vem, är att jag inte visste så mycket om 
detta, och jag tyckte att det var någonting som jag borde ha lite kunskap om 
innan jag är färdigutbildad. Det tycker jag att jag har fått, och trots att skolpolitik 
kan vara både torrt och tråkigt har det här varit både roligt och intressant. Det är 
något som jag skulle kunna tänka mig att fördjupa mig mer i, särskilt då 
politikerföraktet bland lärarna, för det är mycket fascinerande. De är trots allt 
folkvalda, även om de enligt Skolverket i sin utvärdering Ansvaret för skolan – 
en kommunal utmaning (1997) inte alltid sköter sitt jobb. Lärarna som jag 
intervjuade visade främst missnöje med att det saknas pengar för att finansiera 
skolverksamheten, och de undrar också om politikerna verkligen vet hur saker 
och ting fungerar i skolan, med tanke på hur snett de tänker när de planerar. Just 
detta tar Skolverket upp. Budgeten saknar ofta samband med styrdokumenten 
och de ansvariga vet inte vem som ansvarar för vad (Skolverket 1997, s. 13). 
Om man ser på den undersökning, Attityder till skolan 2000 (2000), som 
Skolverket har gjort, som bland annat handlar om förtroendet för de lokala 
politikerna, och min egen undersökning så är det intressant att se att resultaten 
stämmer så bra överens. I Skolverkets undersökning tyckte bara 14 % att fler 
beslut skulle fattas av lokala politiker, och majoriteten av lärarna som 
intervjuades av mig var också negativt inställda. Då ska man tänka på att jag 
intervjuade väldigt få lärare, bara åtta stycken.  
     Slutligen vill jag säga att jag har lärt mig mycket under arbetet med detta 
examensarbete, och jag hoppas att både jag själv och andra som läser det 
kommer att ha nytta av det! 
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                                                                                            Bilaga 
 
 

Intervjufrågorna 
 
- Men du får inte läsa ett sådant här dokument på det här sättet! 
Det går inte! utropar Allan förtvivlat. Du måste göra det du anser behövs. Punkt slut! Det var 
länge sedan jag kom till den insikten och jag tänker inte ändra på min inställning nu. 
-Nej, det förstår jag och jag avundas dig som kan tänka så, att du vågar tänka så. Men jag har 
inte jobbat tillräckligt länge för att våga strunta i allt. 
- Du kommer att lära dig. Var så lugn. (Pavlica 1999) 
 

1. Jag ber om spontana reaktioner på citatet. 
 
- Vad tycker du om Lpo-94? 
- Hur använder du ett dokument som läroplanen? Har du ett slitet 

välantecknat ex, eller står den glömd på en hylla någonstans? 
- Är det positivt eller negativt att texten är sparsmakad och 

tolkningsmöjligheterna vida? Vad tycker du om språket för övrigt? 
- Hur mycket pratas det om läroplanen på din skola? Är det något 

som får ta mycket plats i diskussioner? 
- Hur känner du inför läroplanens krav? Känns de självklara att följa, 

eller har du någon ”privat inre” läroplan som du går efter? 
- Hur mycket eller hur litet lutar du dig mot läroplanen när du 

planerar, både grovplanerar och planering av enskilda lektioner? 
- Vad kan det finnas för hinder när läroplanens intentioner inte blir 

verklighet? 
- Hur stort förtroende har du för de lokala kommunpolitikerna, de 

som sätter ramarna för dig? 
 
 
I En bra skola för alla elever och lärare (2000) beskriver Järbur 
”entreprenöriellt lärande”, där lärarens roll är att vara skapare av en verksamhet 
där alla elever anstränger sig till hundra procent för att använda hela sin 
kapacitet för att lära sig. Det är alltså eleven som sköter individualiseringen. 
Lärarens ansvar är att se till att detta är möjligt på detta sätt: 
 
             Läraren skapar förutsättningar så att eleven: 

 
- med stöd av målen i läroplan och ämnen skaffar sig en uppfattning om vilka 

kunskaper arbetet med en uppgift kan leda till 
 
- själv, med utgångspunkt från sina förkunskaper, formulerar de frågor hon/han 

behöver ha svar på för att röra sig mot kunskapsmålet. ”Det här vet/kan/förstår 
jag!”, ”Det här behöver jag ta reda på, ifrågasätta tränga in i!” 



 

  
 

 

 

  

 
- med ökande kunskap om och erfarenhet av olika sätt att lära väljer hur hon/han vill 

arbeta med den aktuella uppgiften; vilka informationskällor hon/han vill använda, 
hur hon/han vill förbereda sig inför det möte med andra som ingår i allt effektivt 
lärande.  

 
- Råder över sin tid; alltid hinner göra sitt bästa. 

 
 (Järbur 2000, s. 17 f)   

 
2. Läraren får läsa citatet. Jag ber om spontana kommentarer på vad han/hon 

läst. 
 
- I Lpo- 94 står det på flera ställen att vi måste se till att 

undervisningen inte utformas lika för alla. Tycker du detta är en 
utopi, eller är det något som du tycker att du kan lyckas med? 
Varför? 

- Hur försöker du efterleva individualiseringskravet? Hur går det att 
individualisera? 

- Vilka är fördelarna och nackdelarna med individualisering, för 
lärarna? 

 
 
 
 
 
     
 
 


