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Förord
Den här rapporten är en del av projektet Timplanelösa skolors 
miljöer fö r lärande. Det är ett av sex forskningsprojekt som finan
sierats av Timplanedelegationen vid Utbildningsdepartementet, 
som på regeringens uppdrag ansvarar för försöksverksamheten 
Utan timplan -  oförändrat uppdrag. Sammantaget förväntas pro
jekten, genom studier av de kommuner som under en femårsperi
od tillåtits frångå den nationella timplanen för grundskolan, bely
sa konsekvenserna av ett slopande av timplanen.

Man kan fundera över hur rimlig förväntan om att kunna belysa 
konsekvenserna är. Det finns en rad svårigheter när det gäller vil
ka slutsatser man kan dra. Den nationella timplanen har under lång 
tid haft en central betydelse för organiseringen av skolans verk
samhet. Den har reglerat undervisningen i skolans ämnen och där
med såväl elevernas som lärarnas arbete. Man skulle därför kunna 
förvänta sig att slopandet av timplanen får stora konsekvenser för 
skolarbetet. Men det är lika rimligt att förvänta sig att den långa 
tid som timplanen har styrt organiseringen av skolarbetet har ska
pat en tradition som förefaller naturlig för alla inblandade -  till 
och med som det enda tänkbara sättet att organisera arbetet. I så 
fall är det ju inte längre timplanen som styr utan traditionen, var
för slopandet av timplanen inte torde leda till något särskilt.

En annan svårighet är att de som deltagit i försöksverksamhe
ten valt att delta och därför kan antas ha särskilda syften med del
tagandet. Även om skälen till att vilja deltaga kan variera, blir 
timplanelösheten ett redskap för att åstadkomma något. För sko
lor som inte själva valt att delta i en försöksverksamhet kommer 
betydelsen att bli en annan.

Ytterligare en svårighet är att veta betydelsen av just timplanen 
i relation till andra faktorer som förändras. Det vi egentligen har 
studerat är därför interaktionen mellan att slopa timplanen och en 
rad andra dimensioner t.ex. de krav som betygsreformen medfört, 
kravet att alla elever skall nå godkänt samt övergången från kol
lektiva till alltmer individbaserade arbetsformer.
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Även om det alltså kan vara vanskligt att dra några slutsatser 
när det gäller konsekvenserna, kan de sex projekten sammantaget 
ge en god bild av de processer som kännetecknar skolor som för
söker handskas med de krav som ställs på skolan idag. Samtidigt 
som dessa processer till stor del är likartade för de studerade sko
lorna finns variationer i hur skolorna hanterar kraven. Till stor del 
tycks det bero på skolornas tidigare historia.

En aspekt av de resultat som redovisas i rapporten är att för
söksverksamheten med att slopa timplanen egentligen inte hade 
behövts. De förändringar som infördes hade kunnat göras inom 
ramen för den nuvarande nationella timplanen. Mot bakgrund av 
det kan man fundera över om det är försöksverksamheten i sig 
snarare än det den kan åstadkomma som är det viktiga. Genom 
försöksverksamheten skapas en drivkraft för skolutveckling.

Projektet har genomförts vid avdelningen för Kunskapskultu- 
rer och läroplansteori vid Lärarhögskolan i Stockholm. Det hade 
dock inte kunnat genomföras utan de lärare och elever som låtit 
oss följa deras verksamhet, för vilket vi härmed vill framföra ett 
stort tack.

Stockholm, 25 november 2004

Ingrid Carlgren och Inger Eriksson
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Inledning och bakgrund
Skolsystemen har under 1990-talet omstrukturerats på de flesta 
håll i världen (Bali, 1994; Kallos & Lindblad, 1994; Klette, Carl- 
gren, Rasmussen, Simola & Sundkvist, 2000). Denna omstruktu
rering omfattar bl.a. införandet av ett mål- och resultatstymings- 
system, införandet av nya ekonomiska styrmekanismer där elever 
väljer skolor och där skolor måste försöka profilera sig på en mark
nad med en hårdnande konkurrens. Reformerna omfattar i stort 
sett alla delar av skolan: läro- och kursplaner, principerna för sko
lans styrning, kriterier och former för resultatmätning och kvali
tetskontroll, utveckling av nya typer av prov och bedömning vad 
gäller elevernas kunnande, nya vägar till urval och organisering 
av kunskaperna i skolan och nya former för interaktion mellan 
skolan och det omgivande samhället. Vad som styrs centralt och 
vad som lämnas till den lokala nivån att besluta om håller på att 
förändras. Skolans och läraryrkets samhällsuppdrag har i flera av
seenden ändrat karaktär (Klette mfl. 2000; Lindensjö & Lundgren, 
2002).

I Sverige innebär decentraliseringen bland annat att i princip all 
regelstyrning har ersatts med ett mål- och resultatstymingssystem. 
Ser man till läroplanens och kursplanernas utformning framträder 
målstyrningen tydligt. Skolorna, det vill säga lärarna, har ansvaret 
för att uttolka målen, utforma innehållet och organisera lärandet. I 
arbetsplaner och i det dagliga arbetet har lärarna möjlighet att göra 
lokala prioriteringar för vad de vill fokusera (Skolverket, 2001). 
Måluppfyllelsen ska inte mätas i ett antal genomförda lektioner 
utan i de kunskaper som eleverna faktiskt uppnår (Prop. 1997/98: 
94). Trots denna ambition har myndigheterna valt att behålla den 
nationella timplanen som ansetts värna om likvärdighet och kvali
tet genom att reglera hur många timmar varje ämne ska ha och 
som därmed indirekt slår fast hur lång tid som anses rimlig för att 
nå de uppställda målen.

Timplanen har dock mötts av kritik. Skolkommittén (SOU 
1997:121) hävdar att timplanen leder till ett schematänkande som 
i alltför hög grad utgår från lärarnas och skoladministrationens
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behov av organisation och därför utgör ett hinder för skapandet av 
flexibla undervisningssituationer. Genom att slopa timplanen finns 
förhoppningar om att den starka styrningen mot en hårt tidsinde- 
lad och ämnesindelad undervisningen ska minska och att lärarna 
får incitament att istället ta utgångspunkt i ”eleverna, elevernas 
lärande och läroprocesserna” (a.a. s. 133). Genom att avskaffa tim
planen måste varje skola göra en egen fördelning av undervisnings
tiden. Detta bidrar, enligt skolkommissionen, till att pedagogiska 
diskussioner kommer till stånd kring hur tiden ska fördelas mellan 
olika typer av undervisning för att kursplanernas mål ska kunna 
nås. Kritiken har även riktat in sig på att det i en målstyrd skola 
inte samtidigt kan finnas regelstyrning av den typ som timplanen 
utgör. Ett av de bärande argumenten har varit att man på nationell 
nivå inte kan avgöra hur lång tid olika elever behöver för att nå 
målen.

I regeringens proposition Förskoleklass och andra skollagsfrå- 
gor (Prop. 1997/98:6) hänvisas till att timplanen av många fortfa
rande upplevs som ett hinder för ämnesövergripande undervisning 
och lokal skolutveckling. Borttagandet av timplanen tillskrivs med 
andra ord kraft att förändra skolans undervisning och därmed ock
så underlätta för lärarna att få alla elever att klara grundskolans 
mål. Som ett svar på kritiken mot att timplanen finns kvar, gav 
regeringen Timplanedelegationen i uppdrag att under en femårig 
försöksperiod befria 79 kommuner med ca 900 skolor, med oför
ändrat uppdrag, från den ämnesmässiga timfördelningen.

Timplaner i ett historiskt perspektiv
I detta avsnitt diskuteras timplanen i ett historiskt perspektiv där vi 
försöker visa på den roll som den nationella timplanen har spelat i det 
svenska skolsystemet under 1900-talet samt hur lärarkåren har agerat 
i relation till framväxten av timplaner och studieplaner.

År 1950 beslöt riksdagen att införa enhetsskolan. Genom att 
förlänga den obligatoriska skolgången skulle den allmänna bild
ningsnivån i samhället höjas och eftersatta elevgrupper erbjudas 
bättre utbildningsmöjligheter. De praktiska utbildningarna likställ
des med de teoretiska för att på så sätt utgöra lika attraktiva skol
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alternativ. Skolan skulle på detta sätt bidra till ett i framtiden mer 
jämlikt samhälle (Lindensjö & Lundgren, 2002; Lundahl, 1989; 
Richardsson, 1999).

Före införandet av enhetsskolan fanns det ingen riksgiltig läro
plan för den obligatoriska folkskolan. Det som fanns var normal
planer1 som till sin utformning medgav stora lokala variationer 
och det var de enskilda skoldistrikten och de lokala skolornas an
svar att utarbeta egna tim- och kursplaner. Först 1919 kom en un- 
dervisningsplan för ett någorlunda enhetligt skolsystem för landet 
som helhet (SFS 1919:880). Den förutsatte dock att man för varje 
kommun fastställde en egen läroplan. Detta system kom att gälla i 
stort sett oförändrat fram till det att enhetsskolan infördes. Före 
enhetsskolans införande skulle den nationella timplanen skapa en 
enhetlighet i denna mångfald av utbildningsvägar och skolformer. 
Den blev ett redskap att säkerställa en likvärdig utbildning i hela 
landet (Marklund, 1980).

De lokala läroplanerna uppvisade en stor variation även om 
skoldistrikten efterhand i allt större utsträckning kom att följa de 
av myndigheterna utarbetade förslagen till normalstadga. Trots 
försöken till större likriktning under 1900-talets första hälft, kom 
just dessa variationer i utbildningens innehåll och form att ge upp
hov till den kritik som i allt större utsträckning kom att riktas mot 
folkskolan under 1900-talet första hälft. Folkskolan ansågs inte 
duga som grund för fortsatta studier och de betyg som eleverna 
fick från folkskolan betraktades inte som tillförlitliga. Den som 
siktade mot högre studier gick inte i folkskolan och den som bör
jade i folkskolan kunde inte räkna med att detta skulle tillgodoräk
nas vid en övergång till läroverksstudier utan folkskoleelever fick 
tentera för att bli antagna till realskola och läroverk (Lundahl, 
1989; Marklund, 1980; 1981; 1984; Richardsson, 1999). Trots den
na stora variation i organisation och innehåll, reglerades verksam
heten alltså endast i mindre utsträckning av en centralt fastställd 
läroplan. Det motsatta gällde för de högre skolorna som också var

1 Normalplanerna ses som föregångare till dagens läroplaner. De första normal
planerna för folkskolan kom 1878, 1889 och 1900
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många och olika till organisation och innehåll men vars verksam
het i större utsträckning reglerades av riksgiltiga läroplaner.

Grundskolans reglering genom timplaner och studieplaner
°  • f  • o  •Ar 1950 beslöt riksdagen att införa en moang obligatorisk enhets- 
skola som efter 1957 års skolberedning kom att kallas grundskola. 
Utöver de nationella timplaner som fastställdes för försöksverk
samheten 1949, skapade Skolöverstyrelsen allmänna anvisningar 
som fogades till den nationella timplanen. På låg- och mellansta
diet hade lärama stor frihet att själva planera timfördelningen mel
lan olika ämnen och år eftersom endast den totala undervisnings
tiden för varje ämne angavs. Detta var ett nytt grepp i kursplane- 
sammanhang då man förutsatte att en mera genomtänkt planering 
av undervisningen skulle leda fram till ändrade undervisningsruti- 
ner. Man ville på så sätt stimulera enskilda lärare till att söka olika 
lösningar, dels i fråga om val av lärostoff och arbetssätt inom vis
sa angivna ramar, dels vid uppläggningen av studiegången inom 
respektive stadium. För högstadiet, med rötter i realskolan, fixera
des däremot en tidsmässig fördelning för de olika ämnena. Under
visningstiden angavs veckovis för varje ämne. Skolöverstyrelsen 
betonade dock att detta inte skulle utgöra något hinder för att åstad
komma en samordning av undervisningen i olika ämnen. Utifrån 
de bedömningar som lärarna gjorde skulle koncentrationsläsning 
bedrivas i den utsträckning som det kunde anses vara pedagogiskt 
lämpligt (Cullert, 1986; Marklund, 1981). Marklund (1981) visar 
i sin genomgång av försöksverksamheten och enhetsskolans fram
växt att lärarkåren tydligt agerade i relation till framväxten av tim
planer och studieplaner2.1 anvisningarna till timplanerna hänvisar 
Skolöverstyrelsen till de sjuttiotal studieplaner som hade utarbe
tats och som det stod läraren fritt att antingen välja mellan att revi
dera eller helt fritt utarbeta egna studieplaner. Enligt Skolöversty
relsen var det lärarnas uppgift att genom eget studieplansarbete

2 Marklunds källmaterial är i första hand de årliga rapporter från försöksdistrik- 
ten och från de i försöken medverkande konsulenterna samt de av skolöverstyrel
sen gjorda sammanfattningar i de tolv årliga försöksrapporter till regeringen och 
till den tioårsrapport som utarbetades 1959.
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göra en individuell anpassning av såväl lärostoff som undervis
ningsmetod så att det passade varje enskild elev.

Av dessa texter framgår att lärama i ett tidigt skede av försöks
verksamheten förde fram önskemål om att få mer preciserade läro
kurser för varje årskurs. De önskade närmare anvisningar om mi
nimikrav, grundkurser och överkurser i studieplanerna för olika 
läroämnen. Lärama menade att studieplanerna förutom anvisn
ingarna också borde innehålla fler exempel på arbetsuppgifter för 
överkurser, uppgifter om bredvidläsningslitteratur och förslag till 
lämpliga grupparbeten och intresseområden. Studieplanerna upp
fattades som mångordiga och alltför allmänt skrivna, ofta med 
omfattande målskrivningar utan precisering av kursavsnitt och lä
romedel. Lärarnas kritik gällde också att studieplanerna inte var 
heltäckande utan endast behandlade delar av ämnet och kurserna. 
Marklund konstaterar att endast en minoritet av lärama tycktes 
uppskatta rätten att själva planera och fördela det stadieindelade 
angivna lärostoffet. På så sett deltog lärarkåren, eller åtminstone 
den del av lärarkåren som berördes av försöksverksamheten, i ut
formandet av de villkor som kom att känneteckna och styra skol
verksamheten lång tid framöver.

Utifrån den kritik som riktats från lärarhåll kom det 1955 att 
bifogas ett antal centralt utarbetade supplement till timplanerna 
och huvudmomenten. Supplementen skulle ge förslag på detalj
planläggningar av vissa kurser och kursmoment. De var kortfatta
de och innehöll rekommendationer och exempel på hur lärare kun
de förfara i undervisningen. Exemplen bestod av precisa förslag 
till arbetsuppgifter och övningar (Marklund, 1981). Framför allt 
väckte anvisningarna om t.ex. ämnessamverkan och ämnesinte
gration debatt då de föreslogs ersätta traditionell ämnesundervis- 
ning. Även idéer om att undervisningen skulle vara problemorien- 
terad och utgå från elevernas intresse och planeras i tidsmässigt 
större och sammanhängande arbetspass ifrågasattes (Marklund, 
1984). Supplementen var, liksom de tidigare studieplanerna, inte 
tvingande och därmed inte något som den enskilde läraren var 
skyldig att följa. Istället skulle de ses som hjälp och vägledning, 
läraren gavs hela tiden möjlighet att utarbeta egna alternativ. Tan
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ken var att den enskilde läraren med supplementen som handled
ning skulle undvika att bli alltför beroende av läroböckernas ut
formning av enskilda kursmoment.

Då de supplement gavs ut av Skolöverstyrelsen tydligt var knut
na till timplanen och senare kom att bakas in i Lgr 62 och Lgr 69 
kom dessa att uppfattas som bindande ute på skolorna. Även läro
medel skonstruktörer och läroboksförfattare tolkade dem på lik
nande sätt. Den statliga läroboksnämnden3, vars uppgift var att 
rekommendera tryckta läromedel och att förteckna dessa på offi
ciella listor, tolkade också ofta supplementen som bindande, vil
ket i sin tur förstärkte intrycket ute på skolorna. Supplementen 
kom därför att uppfattas som normerande för hur undervisningen 
skulle organiseras (Marklund, 1984).

Timplanen skulle alltså fungera som ett redskap för likriktning 
i en skolform som tidigare varierat både till form och till innehåll. 
Den skulle därigenom utgöra en garant för likvärdigheten som 
princip i den obligatoriska skolan. Som grundpelare i en historisk 
institution har den nationella timplanen i hög grad medverkat till 
att skapa föreställningar om vad som är skolans uppdrag, ämnenas 
roll och vad som är möjligt att genomföra tidsmässigt och organi
satoriskt. Timplanen kan därmed ses som bärare av handlings
mönster som genererats under lång tid.

I och med den läroplan som togs i bruk under 1990-talet har 
staten formulerat målen för vilka förmågor eleverna förväntas ut
veckla. Detta läroplanstänkande bygger på att det är de lokala sko
lorna -  och därmed lärama -  som har ansvaret för att uttolka och 
konkretisera målen och att organisera en verksamhet som svarar 
mot målen. Måla att sträva mot anger inriktningen på skolans ar
bete och den önskade kvalitetsutvecklingen för skolan. De mål 
som benämns mål att uppnå ”uttrycker vad eleverna minst ska ha 
uppnått när de lämnar skolan” (Lpo94:3). Vad som avses med lik
värdighet anges också i läroplanen där det bl.a. fastslås att ”nor
merna för likvärdigheten anges genom de nationella målen”.

3 Läroboksnämnden avskaffades 1974
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Som ett led i denna förändrade styrningsfilosofi har, som tidi
gare nämnts, kritik riktats mot att den nationella timplanen finns 
kvar. Borttagandet av timplanen antas leda till en förändrad un
dervisning utan att kravet på kvalitet och likvärdighet riskeras, 
d.v.s. ett oförändrat uppdrag som försöksverksamheten säger. Det 
oförändrade uppdraget anges handla om att den kvalitet och lik
värdighet (dir. 1999:90) som anges i skollag och läroplan även 
ska förverkligas då timplanen inte längre styr. Vad som kan för
stås med kvalitet kan bl.a. utläsas ur läroplanens skrivningar om 
vilken funktion strävansmålen och uppnåendemålen har.

Tilltron till att borttagandet av timplanen ska få konsekvenser 
för lärarnas arbete bygger på föreställningen om att lärares arbete 
ensidigt styrs utifrån det system som staten upprättat och bortser 
från att det kan finnas andra styrande faktorer. Ett exempel på 
faktorer som negligeras är betydelsen av vad lärarna uppfattar som 
sin huvudsakliga uppgift och/eller vilka lokala traditioner och re
surser som skapar betingelser för deras arbete. Om man istället 
utgår från att det som driver/skapar förutsättningar för skolans ut
veckling är mer komplext är det rimligt att fråga sig: Vad är det 
som kommer att förändras om timplanen slopas? Vilken betydel
se har timplanen för lärares arbete? Vilka blir konsekvenserna för 
lärarnas arbete, skolarbetets organisering och innehåll samt elev
ernas bildningsgång?

Syfte
Det övergripande syftet med forskningsprojektet Timplanelösa 
skolors miljöer fö r  lärande är att belysa vad som händer med sko
lans verksamhet över tid när den nationella timplanen slopas. Hu
vudstudien studerar konsekvenserna av försöksverksamheten med 
fokus på vad händer med

* skolarbetets organisering, struktur och innehåll
* lärarnas arbete
* elevernas bildningsgång

Syftet med föreliggande delrapport är snävare än det som gäller 
för hela studien. Vi avser här att fokusera vad slopandet av timpla-
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nen innebär för undervisningens organisation och innehåll (lärar
nas arbete) i skolor med varierande förutsättningar och traditioner 
med utgångspunkt i hur lärama talar om och organiserar skolarbetet.
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Forskningsansats och metod
Forskningsprojektet utformades som en kvalitativt inriktad kom
parativ studie där vi under tre läsår har följt arbetet i fem arbets
lag. Fältarbetet har genomförts inom grundskolans senare årskur
ser.

Projektet fokuserar konsekvenser av timplanens slopande. Vi 
utgår i denna studie från ett antagande om att skolan och lärarnas 
arbete inte på ett enkelt sätt styrs av nationella och lokala styrdo
kument som läroplaner och timplaner. Även lärarnas uppfattning
ar av uppdraget och betingelser och lokalt utvecklade traditioner4 
har betydelse för den verksamhet som realiseras. Mot denna bak
grund har vi valt en forskningsansats som är verksamhetsteore- 
tiskt inspirerad (jfr. t.ex. Chaiklin, 2002; Davydov, 1988; Engest- 
röm, 1999; Leont’ev, 1977/1986). I ett sådant perspektiv ställs frå
gor som: Vad är det man försöker åstadkomma och varför, d.v.s. 
vilket är syftet med verksamheten? Vem gör vad tillsammans med 
vem och med vilka resurser? Vad utgör intentioner och betingel
ser för det man gör?

Institutionaliserade verksamheter som skolan upprätthålls för 
att svara mot ett eller flera historiskt framväxta syften, d.v.s. de är 
utvecklade för att lösa något/några specifika samhälleliga problem 
och utmaningar. Skolan under olika tidsperioder tillskrivits an
svar för skilda kvalifikationer. Utbildningen skulle från början ge 
insikt om grunderna för den västerländska kulturen i syfte att ut
veckla intellektet och socialisera till goda vanor hos dem som hade 
en viss samhällsposition. Folkskolan kan ses som ett svar på be
hovet av att bygga upp en enhetlig nation och möta krav på infly
tande i samhället. Genom folkskolan utökades därför skolans upp
drag till att ge alla grundläggande färdigheter i att läsa och skriva 
men också socialisera in till en viss bestämd värdegemenskap.

4 I en studie av Olsen och Kirtman (2002) belyses enskilda lärares förhållnings
sätt och livshistoria i relation till skolreformer. De visar i sin studie att ett sådant 
individorienterat perspektiv ger ofullständiga underlag för att förstå förändringar i 
relation till vad som är möjligt på enskilda skolor. De föreslår därför att även 
skolans lokala historia måste utforskas.
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Utformningen av enhetsskolan, och sedermera grundskolan, kan i 
sin tur ses som ett svar på ett behov av genomgripande samhälls
förändringar och social jämlikhet där utbildning sågs som ett an
vändbart instrument (Lindensjö & Lundgren, 2002; Lundahl, 
1989; Lundgren, 1981). Sådana kollektiva verksamheter präglas 
av att de är relativt stabila, betingade av de kompetenser, redskap 
(fysiska och intellektuella resurser/medel), regler och rutiner och 
den arbetsfördelning som tagits i bruk och utvecklats över tid. De 
redskap som utvecklats och används bidrar också till att formera 
verksamheten (jfr. Schatzki, 2001; Wertsch, 1998). Att en verk
samhet är utformad för att lösa specifika samhälleliga problem 
innebär att de som deltar, i detta fall lärarna, tolkar och utformar 
sitt arbete i relation till vad de uppfattar utgör verksamhetens över
ordnade syfte. Man kan med andra ord säga att varje verksamhet 
konstitueras i relation till vad deltagarna uppfattar som verksam
hetens syfte och de handlingar de har utvecklat och försöker ut
veckla för att förverkliga uppgiften5. Vad lärama gör, varför de 
gör det de gör och hur de genomför sitt arbete formas därmed av 
vad lärarna uppfattar som sin uppgift och vilka problem de upp
fattar att skolan ska lösa i ett samhälleligt perspektiv.

En aspekt av verksamhetsteoretiska studier handlar således om 
att försöka förstå vad de som ingår i verksamheten försöker åstad
komma. Ett grundantagande inom verksamhetsteori är att varje 
verksamhet är kollektivt och historiskt framväxt. Enskilda indivi
der och/eller grupper av individer antas utforma intentionella/mål- 
inriktade handlingar inom ramen för historiskt utvecklade verk
samheter6. För att kunna beskriva en verksamhet krävs att man 
kan identifiera de handlingar som bidrar till att konstituerar den. 
Genom att identifiera handlingar och deras intentioner kan man 
även förstå vad det är deltagarna försöker åstadkomma. Konkreta
5 Det som deltagarna uppfattar som verksamhetens syfte kan därför inte automa

tiskt sägas motsvara det som står angivet i styrdokumenten. Huruvida deltagarnas 
uppfattningar av verksamhetens syfte stämmer överens med vad t.ex. ansvariga 
myndigheter avser med verksamheten, är främst en empirisk fråga
6 Att handlingarna är sådan så att de förmår realisera verksamhetens syfte(n) är 

givetvis inte självklart. Speciellt i institutionella verksamheter med en historisk 
bakgrund i en centralistisk styrning kan man utgå från att de handlingar som 
dominerar kan vara mindre framgångsrika.
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analyser behövs för att man ska kunna urskilja vad som görs och 
varför. Att identifiera deltagarnas handlingar ses därför som den 
enda framkomliga vägen när man avser att studera en specifik ver
ksamhet. Ytterligare en aspekt av verksamhetsteoretiska studier 
är att man vid analysen av de centrala handlingarna också identi
fierar de resurser och traditioner som används av deltagarna. Red
skap, kompetenser, regler och rutiner, skapar betingelser för vad 
man kan göra och är därmed av betydelse för verksamheten. I verk
samheten uppstår också förutsättningar och gränser för vilka för
ändringar som är möjliga, samtidigt antas ingen verksamhet vara 
statisk utan stadd i ständig förändring/utveckling. Nya kompeten
ser, redskap, liksom förändrade regler och rutiner förändrar be
tingelserna vilket påverkar verksamhetens genomförande. Enskil
da handlingar kan också förändras/bytas ut mot sådana som bättre 
antas svara mot uppdraget. En verksamhet kan givetvis förändras 
om de samhälleliga problemen förändras eller ersätts av andra. 
Detta betyder t.ex. att om deltagarna ser det som sin uppgift att 
åstadkomma något annat uppstår i en verksamhetsteoretisk me
ning en helt annan verksamhet (jfr. Mietinen, 1999).

I komplexa verksamheter som skolan kan syftet7 inte uppnås 
med enskilda handlingar. Istället utformas en uppsättning av hand
lingar med skilda mål, vilka sammantaget antas svara mot den 
uppfattade uppgiften (Leont’ev, 1977/1986). I fortsättningen väl
jer vi att tala om detta i termer av den uppgift lärarna försöker 
lösa, så som den kommer till uttryck när vi följer arbetslagets ar
bete och diskussioner. Genom att granska de centrala handlingar
na och dess mål kan det som utgör lärarnas uppgift framträda.

En institution kan i ljuset av sin komplexitet antas rymma flera 
skilda verksamheter även om de enligt t.ex. Althusser (1968:78) 
”organiskt tillhör en och samma totalitet” (jfr. även Schatzki, 
2001). Skolan eller skolsamhället kan ses som ett exempel på en 
sådan institution. Det är möjligt att nya verksamheter, eller verk
7 Med syfte avses här det som ska åstadkommas med verksamheten som helhet. 

Handlingar är riktade mot mål men i komplexa verksamheter sammanfaller inte 
målet för en handling med verksamhetens syfte. I komplexa verksamheter behövs 
flera målinriktade handlingar som tillsammans förhoppningsvis kan möjliggöra 
att syftet nås.
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samheter som håller på att utvecklas, kan existera parallellt med 
gamla verksamheter inom samma komplexa institution, eventu
ellt kan de sinsemellan skapa motsättningar. Även mer eller min
dre komplementära verksamheter kan rymmas inom samma insti
tutionella ram. Vilka verksamheter som ett specifikt skolsamhälle 
rymmer är därmed en empirisk fråga.

I kommande avsnitt redogör vi för urval och tillträde till de ar
betslag vi följt. Därefter beskriver vi hur dataproduktionen och 
analysarbetet planerats och genomförts.

Urval och tillträde
Urvalet genomfördes i två steg. I ett första steg tog vi del av de 
ansökningar om medverkan i försöksprojektet som de 79 kommu
nerna lämnat in till Timplanedelegationen. I ansökningarna finns 
kommunernas beskrivningar av vad de vill göra och varför. Grovt 
kan tre typer av motiveringar urskiljas:

1) att underlätta för en ökad individualisering
2) att underlätta för en ökad tem atiserad och/eller äm nesintegrerad
undervisning
3) att kunna bryta traditionella tids- och rum sstrukturer

Det förekommer även motiveringar som kan ses som en kombina
tion av 1 och 2 ovan. En del kommuner beskrev försöksverksam
heten som ett redskap för att utveckla det pedagogiska arbetet på 
skolorna. Andra kommuner beskrev att de ville legitimera redan 
pågående verksamhet. Utifrån denna grova kategorisering valde 
vi i ett första skede ut 21 kommuner, som i någon mening repre
senterade de tre typerna av motiveringar.

För att få mera information intervjuades, i steg två, under våren 
2001 kommunrepresentanterna för de 21 kommunerna8 per tele
fon. Genom intervjuerna försökte vi bl.a. få reda på vilka skolor 
(f-9, 6-9 eller 7-9) som beskrevs driva försöksverksamheten mera 
aktivt och som därtill var intresserade av att delta i forskningspro
jektet. Vidare frågade vi hur olika skolor inom kommunen place
rade sig betygsmässigt i nationell jämförelse (genom det s.k. me

8 Varje kommun som deltar i försöksverksamheten har utsett en person som fung
erar som kontaktperson i relation till Timplanedelegationen.
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ritvärdet) och hur respektive skolas upptagningsområden i socioe- 
konomiska termer såg ut. Eftersom försöksverksamheten Utbild
ning utan timplan -  med oförändrat uppdrag (Ds 1999:1) stude
ras av flera forskargrupper vid andra universitet/högskolor uteslöt 
vi de kommuner där någon annan forskargrupp etablerat kontakt. 
Utifrån resultatet från granskningen av kommunernas ansökning
ar och telefonintervjuerna valde vi slutligen ut fyra kommuner som 
representerade den kategorisering vi urskiljt.

I augusti 2001 kontaktades rektorerna i de fyra kommunerna 
för ett första samtal och samtidigt översändes skriftlig informa
tion om projektet. Rektorerna ombads diskutera forskningspro
jektet med personalen. Efter en dryg vecka tog vi ny kontakt med 
rektorerna för att boka in en tid med lärarkåren för en närmare 
presentation. Vi var angelägna om att få arbetslagens samtycke att 
ingå i forskningsprojekt, både av etiska skäl och för att skapa goda 
förutsättningar för studien. Av sammanlagt åtta kontaktade skolor 
i de fyra kommunerna var det sex skolor som tog emot oss för 
närmare information om projektet. I en av kommunerna fick vi 
redan vid den första kontakten ett negativt besked från den ena 
skolan med hänvisning till att lärarna inte var intresserade. Vi er
bjöds istället att följa två arbetslag inom den andra skolan. I den 
andra kommunen fick vi ett positivt gensvar från de båda skolorna 
vi besökte. I den tredje kommunen var det endast en av de kontak
tade skolorna som var intresserade. Slutligen i den fjärde kommu
nen blev vi inbjudna till två skolor för att presentera projektet men 
ingen av skolorna var intresserade av att delta. I en av skolorna 
uppgav man att man inte ville binda sig till något projekt p.g.a. 
många tidigare omställningar. Lärarna i den andra skolan avböjde 
också att delta i forskningsprojektet. Av vilken orsak är oklart, de 
enda besked vi fick var att skolan inte upplevde försöksverksam
heten ”att arbeta utan timplan” som något som berörde deras skola.

Vi eftersträvade således en variation i urvalet av skolor i första 
hand med avseende på vad kommunerna avsåg med försöksverk
samheten och i andra hand med avseende på att skolorna sinse
mellan skulle vara olika bl.a. i relation till meritvärde (~ medelbe
tyg) och upptagningsområde. Detta urvalsförfarande baserar sig
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på idén om maximerad variation och därmed större möjligheter 
att bl.a. kunna urskilja vad som kan utgöra kvalitativt skilda sätt 
att tolka och genomföra försöksverksamheten (Cohen & Manion, 
1980; Larsson, 1986). Sammantaget genomfördes studien i fyra 
skolor i tre kommuner. Eftersom vi i en av skolorna följde två 
arbetslag ingår totalt fem arbetslag i studien: ett i vardera Nord
skolan, Östskolan och Västskolan och två i Sydskolan.

Tabell 1. Bakgrundsinformation om kommunerna och skolorna.
Nordskolan* Ostskolan Västskolan Sydskolan**

K om m u n en s  
m otiverin g  till 
d eltagan d e i 
fö r s ö k s v e r k s a m h e te n

L eg itim ering  av
pågående
verksam het.
Ö kade m öjligheter 
till
individualisering.

L eg itim ering  av 
pågående 
verksam het sam t 
Ökade m öjligheter 
till
individualisering.

Okade m öjligheter 
till
individualisering.

U pp lösn ing  av 
tids- och 
rum sstrukturer.

K om m u n storlek  & 
u tb ild n in g s n iv å * * *

Ca. 35 00 0  inv. 
U tb  n iv å  ng t. över 
riksgenom snitte t

C a. 35 00 0  inv. 
U tb n ivå  ngt. över 
riksgenom snitte t

Ca. 60 00 0  inv. 
O lika delar av 
kom m unen har 
o lika  utb. nivå = 
både över och 
under
riksgenom snitte t

C a. 50  00 0  inv. 
U tb. n ivå  un der 
riksgenom snitte t.

Typ av skola Skola i m indre 
stad. S ko lår 6-9. 
Ca. 40 0  elever.

T ätortskola. 
S ko lår 4-9 . Ca. 
500 elever.

S torstadsförorts- 
skola. S ko lår f-9. 
Ca. 700  e lever

Landsbygdsskola. 
S kolår 6-9. Ca. 
300 elever.

A n delen  behöriga för  
n a tio n e lla  g y m n a sie -  
p r o gram ***

97 ,90% 77.90% 77,80% 94%

A n del som  nått m ålen  
i a lla  äm nen***

85% 44,30% 63% 91.6%

M eritvärd e *** K lart högre än 
riksgenom snitte t

K lart under 
riksgenom snitte t

I linje m ed 
riksgenom snitte t

I linje m ed 
riksgenom snitte t

A n del e lever m. 
u tlä n d sk  bak gru n d ***

11% 45% 35% 7%

* Nordskolan och Östskolan ligger i samma kommun. ** Från
Sydskolan deltar två arbetslag. *** Informationen baseras på
elever i årskurs 9 år 2002 (Skolverket).



D e l r a p p o r t  1 2 3

Dataproduktion
Det datamaterial som använts för denna delrapport utgörs av 
gruppintervjuer med arbetslagen, individuella skriftliga reflektio- 
ner, dokument av olika slag och observerade och bandade arbets- 
lagsmöten. Till detta tillkommer anteckningar förda efter spon
tant uppkomna diskussioner och/eller samtal9.1 det följande redo
gör vi för hur dataproduktionen utformats i relation till de fem 
arbetslagens arbete och diskussioner under perioden höstterminen 
2001 -  vårterminen 2003.

Gruppintervjuer, skriftliga reflektioner och dokument 
Inledningsvis (hösten 2001) genomfördes en första gruppintervju 
med respektive arbetslag. Gruppintervjun handlade bl.a. om hur 
lärarna såg på försöksverksamheten utan timplan, på vilka sätt de 
uppfattade att den påverkade verksamheten på deras skola och vil
ka förväntningar och farhågor de hade. I samband med den första 
gruppintervjun ombads varje lärare skriftligt beskriva hur de i bör
jan av försöksverksamheten resonerade kring en skola utan tim
plan (bilaga 1). Vid våra första besök samlade vi också in olika 
slags dokument som beskriver skolan och dess verksamhet: poli- 
cydokument, verksamhetsberättelser, lokala planer, scheman, in
formationsmaterial m.m. Dokumenten var främst skrivna för läs
året 2001-2002 och de som förnyas varje läsår samlades in fortlö
pande. Dokumenten används främst för att förtydliga bilden av 
skolans pågående verksamhet.

Under vårterminen 2003 genomfördes ytterligare en typ av 
gruppintervjuer med varje arbetslag. Dessa gruppintervjuer är in
spirerade av så kallad ”collective remembering-interviews”10 (Ber- 
thén, 2003; Konkola, 2000). Tekniken bygger på grundidén om 
att minnet är socialt och materiellt bundet (jfr. Middleton & Ed
wards, 1990). För att skapa ett stöd för historiebildningen kon

9 Utöver detta datamaterial har vi inom projektet även genomfört klassrumsob
servationer, elevuppgifter (de uppgifter eleverna arbetar med). Dessa analyseras 
och rapporteras skilt.

10 Vilket kan översättas till gemensam historiebildning (Berthén 2003).
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struerades en tidslinje under den pågående intervjun och längs 
denna linje markerades olika specifika händelser. Syftet med den 
gemensamma historiebildningen var att låta lärarna gemensamt 
beskriva hur skolan var organiserad och hur den fungerade när de 
började sin anställning vid skolan och hur verksamheten utveck
lats sedan dess. Samtalet präglades av diskussioner som precise
rade och exemplifierade olika händelser. Gruppintervjuerna ban
dades och skrevs ut. I denna delrapport har resultatet från gruppin
tervjuerna främst använts för att beskriva skolans lokala historia.

Arbetslagsmöten 
Den mesta av dataproduktionen genomfördes i relation till olika 
arbetslagsmöten. Ett av våra huvudintressen var att följa sådana 
diskussioner som på ett eller annat sätt är timplanerelaterade. Från 
vår sida skulle det varit önskvärt att på förhand veta under vilka 
möten timplanerelaterade frågor diskuteras. Det var dock inte 
möjligt för arbetslagen att på förhand säga när sådana diskussio
ner skulle föras. Därför utgick vi från att diskussioner som skulle 
behandla om t.ex. läsårsplanering, schemaläggning, gruppering
ar, tjänstefördelning / ämnesfördelning och diskussioner relatera
de till uppgifter, temaveckor, projektarbeten, schemafri tid o.dyl. 
kunde innehålla relevanta diskussioner. Även diskussioner som 
berörde bedömning, betygssättning och elever i behov av särskilt 
stöd bedömdes som möjliga tillfällen när timplanerelaterade as
pekter kunde komma att behandlas. Utöver arbetslagsmöten har 
vi deltagit i planeringsdagar som arrangerades inom laget eller 
inom skolan. Datamaterialet för de två första läsåren omfattar 65 
tillfällen i en omfattning om ca 100 timmar (se tabell 2 nedan). 
Mötena har bandats och skrivits ut. I vissa fall, vid elevvårdskon- 
ferenser, har vi endast fått tillåtelse att föra fältanteckningar. I ta
bellen nedan ges en översikt över datamaterialet.
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Tabell 2 Datamaterialet: antalet observations-/intervjutillfällen

Ht 2001-vt 2003 Nordskolan Östskolan Västskolan A-lag
Sydväst A-lag Sydost

Arbetsenhetsträffar
(fältanteckningar)

7 st (å ca 90 
min)

2 st (å ca 90 
min)

Arbetslagsmöten
8st (å ca 60 
min)

5 st (å ca 90 
min)

6 st (å ca 
120 min)

6 st (å ca 
60 min)

3 st (å 60 
min) + 2 
dagar (2 x 
300min)

Gruppintervjuer
2 st (å ca 90 
min)

2 st (å ca 90 
min)

2 st (å ca 90 
min)

2 st (å ca 
90 min)

2 st (å ca 90 
min)

Ämneskonferens
1 st (å ca 90 
min)

Övriga möten 
(fältanteckningar)

2 st (å ca 90 
min)

5 st (å ca 90 
min)

4st (å ca 75 
min)

5st (å ca 75 
min)

Analysarbete
De kommuner, och därmed de skolor och arbetslag, som ingår i 
denna studie är alla befriade från att följa den nationella timplanen 
i och med att de beviljats deltagande i försöksverksamheten. Den 
nationella timplanen är därmed inte längre en lagstadgad regel sko
lorna måste följa. Hur timplanelöshet har tolkats av lärama och 
hur de har förverkligat denna på de enskilda skolorna är däremot 
inte givet. För att kunna studera konsekvenserna för den utbild
ning eleverna erbjuds efter borttagandet av timplanen riktade vi 
analysen mot sådana handlingar som lärama fokuserar när de talar 
om eller planerar för i relation till försöksverksamheten. Lärarnas 
arbete består både av kollegial samverkan och arbete i klass. Före
liggande rapport omfattar endast sådana handlingar som kan ur
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skiljas när lärarna talar om och planerar för skolverksamheten -  
d.v.s. handlingar som framstår i dokument, samtal och intervjuer. 
Vidare granskar vi vad den slopade timplanen har för betydelse 
för de handlingar vi kan urskilja.

Mera detaljerat kan analysarbetet beskrivas som en process i 
två steg. Steg 1 omfattade data insamlat under läsåret 2001-02 och 
steg 2 omfattade även material insamlat under läsåret 2002-03: 

Steg 1. Det tidiga datamaterialet bestod av den första gruppin
tervjun, lärarnas skriftliga redogörelse och deltagandet i några ar- 
betslagsmöten. Detta material bearbetades fortlöpande med upp
repade genomläsningar för att utforma en första preliminär be
skrivning av den lokala verksamheten -  vilka handlingar relatera
de till försöksverksamheten kan urskiljas och vad framstår som 
det centrala uppdraget. Den första tentativa analysen gjordes både 
i relation till de enskilda arbetslagen och i jämförelse mellan de 
olika arbetslagen.

För att kunna identifiera centrala handlingar användes bl.a. föl
jande analysfrågor:
* Vem gör vad mot vilket!vilka m åll Vad kan/vill man uppnå med

timplanelösheten? Vilka idéer om utveckling/förändring fram
träder?

* Hur är verksamheten organiserad och hur ser arbetsfördelning
en uf! Vilka olika grupperingar och vilka nya organisatoriska 
lösningar framträder? Hur utformas schemat? Vilka arbetssätt 
och vilka elevgrupperingar väljer man? Hur organiseras rum
men, tiden? Vilka nya/andra strukturer tar form? Vilka lärare 
eller grupper av lärare är det som gör sina röster hörda? Hur 
hanterar arbetslaget ämnen, scheman och tjänstefördelning?

* Vilka redskap använder lärarna? Vilken betydelse har nationel
la och lokala styrdokument? Har den nationella timplanen en 
funktion i en timplanelös skola och i så fall vilken?

* Vilka traditioner och regler styr och/eller skapar betingelser fö r
lärarnas handlingar? Vilka samtal, i gamla såväl som nya kon
stellationer, kommer till stånd? Vilka frågor diskuteras och vil
ka beslut fattas och av vilka aktörer och i vilka sammanhang?
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För att identifiera vad lärarna uppfattar som verksamhetens över
gripande syfte, som ger intention åt handlingar, har analysen fo
kuserats på att i materialet urskilja sådana aspekter som visar på 
vad lärama genom sina handlingar försöker åstadkomma och varför.

Utifrån steg 1 visade det tentativa resultatet att lärarna uppfat
tar att skolans överordnade syfte är att alla elever ska kunna nå 
målen och därmed bli behöriga för gymnasieskolan. Vidare fram
stod i den tentativa analysen att planeringsarbetet och organisatio
nen av skolverksamheten strävade till att öka individualiseringen 
och/eller ämnesövergripande arbetssätt. På detta sätt framstod in- 
dividualisering och ämnesövergripande arbetssätt som handling
ar lärarna uppfattar kan öka förutsättningarna för att uppgiften kan 
lösas. Utifrån det tentativa resultatet planerades den fortsatta data
insamlingen, som genomfördes läsåret 2002-200311.

Steg 2. Den fortsatta datainsamlingen avsåg att producera ett 
fördjupat datamaterial som skulle kunna problematisera och/eller 
nyansera det tentativa resultatet. Analysarbetet handlade därefter 
om att fördjupa förståelsen av verksamheten. För att se huruvida 
läramas uppfattade uppgift har förändrats över tid (och därmed 
verksamheten) genomfördes en historiskt riktad analys av de de
lar av datamaterialet som samlats in genom gemensam historie- 
bildning. Analysarbetet handlade i steg 2 även om att försöka ur
skilja huruvida nya handlingar framträder och/eller utvecklas. Vi
dare strävade vi efter att få en mera konkret bild av de betingelser 
och traditioner som påverkar valet av handlingar och handlingar
nas utformning och genomförande. I det följande presenteras re
sultatet från den sammantagna analysen.

Benämningar som används i beskrivningen av skolorna 
När vi i det följande beskriver och diskuterar de olika skolorna 
använder vi de benämningar som lärama själva använder. För att 
underlätta för läsaren väljer vi att ge varje benämning en kortfatta 
definition.

11 Datainsamlingen pågick ytterligare ett läsår (2003-2004) men detta material 
ingår inte i föreliggande delrapport.



2 8  A t t  a r b e t a  f ö r  g o d k ä n t

Schemafri tid (Nordskolan, Östskolan & Västskolan):
* I Nordskolan talar lärarna om uppföljningsdag eller tor sdags

tid. Det är en dag i veckan som inte har några schemalagda 
lektioner och som handhas av klassens mentorer (en -  tre lära
re).

* I Östskolan talar lärama om elevens-val dag, fredagsval eller 
fredagsschema. Det är en dag i veckan då lärama erbjuder olika 
lektioner som eleverna får välja bland

* I Västskolan organiseras en till två veckor per termin i sk. lag
veckor. Det innebär att arbetslaget har ansvar för all undervis
ning av de elever som hör till dem. Innehållsligt kan lagveckor
na fungera som a) nå-målen veckor eller frysa tiden veckor. 
Under dessa veckor ska eleverna arbeta med sådana uppgifter 
som gör det möjligt för dem att nå målen eller för att höja ett 
betyg. Lagveckoma kan också b) behandla något speciell tema 
(t.ex. sex och samlevnad, SANT)

Andra benämningar som används är t.ex. mentorer och kontakt
grupper. Båda benämningarna hör samman med ett system där en 
lärare ansvarar för en mindre grupp elever (vanligen halva klas
sen). Uppgifterna svarar i hög utsträckning mot de klassförestån
daren tidigare handhade.
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Fem arbetslag -  fem verksamheter?
Alla fyra skolor -  Nordskolan, Östskolan, Västskolan och Syd- 
skolan12 -  har en organisation som bär spår från traditionen med 
låg-, mellan- och högstadieindelning. De arbetslag vi följer är alla 
före detta högstadieskolor13. Nord- och Sydskolan som omfattar 
årskurserna 6-9 är en före detta högstadieskolor som integrerat 
årskurs 6 i sin verksamhet. Östskolan är en 4-9 skola där årskur
serna 4-6 går i en skild byggnad med endast begränsad samverkan 
med årskurserna 7-9. Västskolan är en f-9 skola men också den 
med en tydlig gräns mellan yngre (åk f-5) och äldre barn (åk 6-9).

Av de fem arbetslagen är fyra lodrätt organiserade, d.v.s. ar
betslaget ansvarar för en eller flera undervisningsgrupper i årskur
serna 6-9. Samtliga klasser i alla arbetslag är organiserade i ål- 
dershomogena undervisningsgrupper även om vissa tillfälliga ål- 
dersblandade grupperingar förekommer. Arbetslaget i Östskolan 
är däremot vågrätt organiserat, d.v.s. lärarna i arbetslaget ansvarar 
för alla elever som går i en årskurs från det att de börjar i årskurs 7 
tills de gått ut årskurs 9. Eleverna är dessutom indelade i fasta 
nivågrupperade undervisningsgrupper.

Principiellt ingår det i varje lärares arbetsuppgifter att ansvara 
för ett eller ett par ämnen. Det är en tradition som går tillbaka till 
det tidigare högstadiet och dessförinnan läroverkstraditionen. De 
flesta av lärarna är utbildade inom systemet för ämneslärarutbild- 
ning medan andra är utbildade för åk 4-914 med inriktning mot ett 
block av ämnen (vanligen so-/no- ämnen). I bilaga 2 ges en kort
fattad beskrivning av respektive skola.

Detta kapitel är indelat i fyra avsnitt: det första avser att ge en 
bild av hur de olika arbetslagen utnyttjar timplanelösheten. Det 
andra handlar om den av lärarna uppfattade uppgiften. I det tredje

12 Alla namn på skolorna, lärarna och eleverna är fingerade.
13 Idag beskriver lärarna de skolor som omfattar lägre respektive högre 

årskurser i termer av tidigare- och senareenheter. Dessa uttryck förekommer 
även på skolornas hemsidor en även på andra skolors hemsidor.
14 En av lärarna är utbildad 1-7 lärare -  en utbildning som snarare liknar den 

gamla klasslärarutbildningen än ämneslärarutbildningen.
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avsnittet beskrivs de centrala handlingar som planeras för verk
samhetens genomförande och i det fjärde och avslutande avsnittet 
behandlas betydelsen av den lokala skolans traditioner.

Timplanelösa skolor
Vid analysen av hur skolorna organiserat en skolverksamhet som 
inte längre styrs av den nationella timplanen kan två olika sätt att 
organisera en timplanelös undervisning urskiljas. Det ena sättet 
innebär att timplanelösheten används för att skapa en speciell tid -  
timplanelös tid. Antingen betraktas en dag i veckan som timplane
lös eller så bryts några veckor per läsår ut då man inte följer det 
vanliga schemat. Det andra sättet innebär att lärarna slutar att kon
trollera att antalet timmar för respektive ämne är detsamma som 
anges i timplanen -  man slutar räkna timmarna. Timplanelöshe
ten gestaltar sig inte på schemat som en utbruten tid utan fungerar 
som ett redskap för skolverksamheten.

Att skapa timplanelös tid 
För Nordskolan och Östskolan kan veckoschemat beskrivas som 
ett traditionellt ämnesindelat schema för fyra av veckans fem skol
dagar. Under en av veckans dagar bryts mönstret för det lärarna 
betecknar som en uppföljningsdag eller elevens-val-dag. Den tim
planelösa dagen skapas genom att varje ämne ”ger” ca 20% av 
den tid som respektive ämne är tilldelat i den timplan kommunen 
antagit. I den kommunala timplanen anges det totala timtalet för 
varje ämne för hela grundskolan (åk 1-9). Fördelningen av antalet 
timmar mellan de tidigare årskurserna och de senare diskuteras 
dock inte. Uppenbarligen finns en praxis utvecklad på de lokala 
skolorna för vad denna fördelning grundar sig på som upplevs som 
så självklar att den inte behöver diskuteras. De 20% som avdelas 
för varje ämne beräknas således med utgångspunkt i det totala an
talet timmar som är vikt för ämnet i de högre årskurserna.

Redan före försöket med timplanelös skola hade Nordskolan så 
kallade uppsamlingsveckor var fjärde eller femte vecka då man 
bröt det vanliga schemamönstret. Uppsamlingsveckoma utveck
lades under 1990-talet och kom 1999 att omvandlas till schema
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fria torsdagar där tidsanvändningen bestämdes inom det egna ar
betslaget. Inom skolan hade man redan före 1999 börjat tala om 
en timplanelös verksamhet, d.v.s. att timplanen inte skulle spela 
någon roll utan att verksamheten skulle vara målstyrd. I ett första 
skede stod de vanliga ämnesbeteckningama kvar på schemat även 
om eleverna fick arbeta med det de ”behövde”. Efterhand tog tors
dagarna fastare form. Varje ämne avstår nu en andel av den tid 
som timplanen anger. Denna andel planeras inte innehållsligt utan 
ställs så att säga till elevernas förfogande. Mentorema ansvarar 
för sin egen elevgrupp under torsdagen.

I Nordskolan är det meningen att elevernas behov och önske
mål ska vara avgörande för hur dagen kommer att se ut. Eleverna 
ska planera sitt eget arbete utifrån några fasta positioner som lära
ren skriver på tavlan i början av dagen (figur 1).

■ Rast 10.00-10.20
■ Lunch 1.35-12.25
■ Rast 13.15-13.30
■ Högläs. 13.00-13.15
■ Elevrådet 13.30-14.00
■ Klassrådet 14.00-14.45

Figur 1. Fasta positioner för uppföljningsdagen (Nordskolan).

Även om torsdagen inte är indelad enligt vanliga lektionspass, så 
utvecklas inom de olika klasserna en praxis för hur dagen indelas 
och vad man arbetar med. I den klass vi följer inleds torsdagen 
vanligen med att eleverna skriver ner dagens planering i en logg
bok utifrån en strukturerad planering kring mål och utvärdering. 
Under rubriken ”mål” skriver eleverna vad de ska arbeta med och 
under rubriken ”utvärdering” summerar de vid dagens slut vad de 
har åstadkommit. Detta innebär att eleverna utifrån den individu
ella planeringen under torsdagen kan ha olika innehåll i skolarbe
tet.

Under elevens-val dag i Östskolan förväntas eleverna själva 
välja vilka lektioner de avser att följa (se figur 2 nedan). Valmöj-
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lighetema formas av de lärare som har meddelat vilka lektioner de 
håller under dagen. I vissa fall kan någon lektion vara avsedd för 
specifika elever. Detta anges i förekommande fall av respektive 
lärare. Hur många och vilka lektioner eleverna kan välja mellan är 
beroende på vilka lärare som är på skolan den aktuella dagen. 
Dagen används också i stor utsträckning för att justera läramas 
behov av kompensationsledighet. Huvudtanken är att de elever 
som behöver arbeta med ett speciellt ämne ska göra sitt val i enlig
het med detta medan andra elever kan välja att fördjupa sig i ett 
valfritt ämne.

Östskolans arbetslag upplever att deras arbete i hög grad styrs -  
och ska styras -  av den lokala timplan som skolan följer. En del av 
lärama i arbetslaget har en relativt negativ inställning till att sko
lan valt att arrangera elevens val på detta sätt. En av lärarna säger 
att han ”förlorat tid” eftersom han inte kan bedriva undervisning
en på samma sätt på fredagarna som under de övriga dagarna i 
veckan. Han vet inte på förhand vilka elever som kommer och kan 
därför inte ha några gemensamma genomgångar eller börja med 
något nytt avsnitt. Andra i arbetslaget ser större möjligheter med 
fredagarna, att man t.ex. kan ge riktad stödundervisning till de 
elever som riskerar att inte uppnå godkändnivån i något eller någ
ra ämnen.

Namn (på 
lärare)

Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4

9 .1 5 -1 0 .0 0 1 0 .1 5 - 1 1 .1 0 1 2 .0 0 - 1 2 .5 0 1 3 .0 0 -1 3 .4 5

lä r a r e  1 
l ä r a r e  2 
l ä r a r e  3 
l ä r a r e  4  
l ä r a r e  5 
l ä r a r e  6 
o s v

te x t ils lö jd

S v
m e l la n s ta d i e t
m a - n o

te x tils lö jd
E n g
S v
B i l d - u tv a ld a
m a - n o

s v e n s k a  2
E n g
S v
B i l d - u tv a ld a
m a

s v e n s k a  2
E n g
S v
B i l d - u tv a ld a  

S p r å k  ö v r ig a

Figur 2. Exempel på hur fredagsschemat kan se ut (Östskolan).
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I början av dagen får eleverna reda på vad de kan välja och utifrån 
det planerar de sin dag. Eleverna förväntas anteckna sin planering 
i en särskild bok. I slutet av dagen återsamlas kontaktgruppen och 
läraren kontrollerar att eleverna har fått signatur på de olika ar
betspassen. Innan systemet med signatur infördes gjordes endast 
en muntlig kontroll, ett system som lärama upplevde som osäkert 
eftersom det var lätt att skolka från ett eller flera pass.

På Västskolan bryts det ämnesindelade schemat för så kallade 
lagveckor två till fyra gånger per år. Under en lagvecka arbetar 
alla lärare enbart med de elever som hör till det egna arbetslaget. 
Det innebär att de lärare som vanligen också arbetar i andra lag 
under en sådan vecka endast arbetar i det lag han/hon tillhör. I 
skolan och i arbetslaget uppfattas dessa veckor som ett sätt att 
arbeta timplanelöst. Utöver dessa finns årskursövergripande tra
ditionella temadagar som t.ex. handlar om ANT och sex och sam
levnad. En av lagveckoma utformades våren 2002 som en nå-må- 
len vecka, då lärarna planerade verksamheten för att hjälpa olika 
elever att ”hinna ifatt”. De som har goda chanser att bli godkända 
i något ämne fick istället arbeta för att höja sina betyg.

Att sluta räkna timmar 
Sydskolans båda arbetslag skiljer sig från de övriga arbetslagen 
när det gäller sättet att utnyttja timplanelösheten. Timplanelöshe- 
ten är inget i sig -  den är en regel som inte lägre behöver följas. 
Den nationella timplanen får i stället funktionen av ett rättesnöre. 
Eftersom den fördelning av tid som anges i timplanen uppfattas 
vara beräknad i relation till målen i läroplanen utgår lärama från 
att timplanen kan fungera vägledande. Istället för att exakt fördela 
antalet timmar per ämne försöker lärama göra avvägningar och 
årsvisa bedömningar om vilka ämnen som ska tilldelas mera eller 
mindre tid. Vad det betyder ”att sluta räkna timmar” skiljer sig 
dock mellan de båda arbetslagen.

I arbetslag Sydost där lärama har en lång tradition av temaun
dervisning betyder ”att sluta räkna timmar” att man inte så noga 
räknar timmarna för ett enskilt ämne vid schemaläggningen. Äm
nen som ingår i ett tema kan på detta sätt under ett år få mera tid
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till förfogande. Om lärama upplever att denna fördelning lett till 
att eleverna fått arbeta för litet med ett ämne kan det justeras föl
jande år. En översiktlig temaplanering görs för hela läsåret (se 
figur 3 nedan). Den övergripande temaplaneringen görs med hän
syn till ämnesplaneringen för varje årskurs men också till plane
ring för de andra årskurserna, för att inte parallellägga teman som 
kräver insatser från en och samma lärare. Det blir dock en viss 
obalans i schemaläggningen av temastudiema då lärare som un
dervisar i no-ämnen i regel arbetar med halvklass och därför inte 
kan schemaläggas i samma utsträckning på gemensam tematid som 
so-lärama, som aldrig arbetar med halvklass. Detta innebär att lä
rama uppfattar att so-ämnen i större utsträckning präglar innehål
let i temaundervisningen jämfört med no-ämnen. Ser man till den 
terminsvisa temaplaneringen nedan får man dels en annan bild. 
Flera av de teman som anges kan relateras till no.

V ecka årskurs 6 arskurs 7 arskurs 8 årskurs 9
34 Teknik {ärskursvis / Stationer)35
36 Demokrati, politik och val37 Vatten {åldersintegrerat - tvä grupper
38 halvklass från åk 6 & 7) Industri39
40 R esor och 

kontinenter 
Två lärare

Timme till P rao41 förfogande
42 Sam hällsstruktur Miljö43
44 Lov
45 Kontinenter 

Två lärare
S am hällets

struktur46 Energi, teknik Miljö
47
48 K onsum ent

kunskap49 Storm aktstiden
S oS

Globala
50 En lärare miljöproblem
51

Figur 3. Uppställning som visar hur temaplaneringen i arbetslag 
Sydost såg ut höstterminen 2002.

I Sydost schemaläggs all tematid samtidigt för att möjliggöra flex
ibla lösningar (figur 4 nedan). På schemat står inte angivet vilken 
sal eller lärare en klass ska ha utan på schemat anges alla salar och 
vilka lärare som ansvarar för tematiden. Detta innebär att samma 
tema kan vara (men sällan ä r ) gemensamt för flera årskurser, t.ex.
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tema teknik och vatten (figur 3). Det är dock vanligast att olika 
teman arrangeras för olika klasser.

Av figur 4 nedan framgår det att engelska och matematik är 
schematekniskt lagda så att två årskurser läser dessa ämnen samti
digt. Tre lärare är inplanerade för de två årskurserna och tre salar 
är reserverade. Den extra resurs som därmed lösgörs används i 
huvudsak för att från respektive årskurs plocka ut en till två elever 
som anses behöva arbeta i en mindre grupp.

Inför läsåret 2001/2002 lade arbetslag Sydost ut tematid för 
varje klass vid några tillfällen per vecka. Övriga lektioner var sche- 
malagda ämnesvis på ett traditionellt sätt. För årskurs 9 valde man 
en mindre omfattande tematid. Lärarna motiverade skillnaden i 
tematid mellan årskurserna med att eleverna i årskurs 9 behöver 
mera ämnesbunden tid för att kunna ges bättre förberedelse inför 
gymnasiet.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
S .0 0  s a m lin g 8 .0 0  s a m lin g 8 .0 0  s a m lin g 8 .0 0  s a m lin g 8 .0 0 - 9 .2 0  T e m a

8 .2 0 - 9 .2 0  S v 8 .2 0 -9 .2 0  M a  
P a ra l le l l t  m e d  
tv å  a n d r a  k la s s e r

8 .2 0 - 9 .2 0  M u 8 .2 0 -  9 .2 0  M a  
P a r a l le l l t  m e d  
tv å  a n d r a  k la s s e r

a n d r a  k la s s e r

9 .4 0 -1 0 .4 0  N o 9 .4 0 -1 0 .4 0  S v /S o 9 .4 0 - 1 0 .4 0  S o  
P a r a l le l l t  m e d  
tv å  k la s s e r

9 .4 0 -1 0 .2 0  F y 9 .4 0 - 1 0 .2 0  M a  
P a r a l le l l t  m e d  
tv å  a n d r a  k l a s s e r

1 0 .5 0 - 1 1 .5 0  Id 1 0 .4 5 -1 1 .4 5
s p rå k v a l

1 0 .4 5 -1 1 .4 5  B i 1 0 .2 5 -1 1 .2 5  N o 1 0 .3 0 - 1 1 .lO E n g  
P a r a l le l l t  m e d  
tv å  a n d r a  k l a s s e r

L u n c h L u n c h L u n c h L u n c h L u n c h
1 2 .4 0 -1 4 .2 5
T e m a
A l la  l ä r a re  &  
a l la  k l a s s e r

1 2 .4 0 -1 3 .2 0  E n g  
P a r a l le l l t  m e d  
tv å  a n d ra  k la s s e r  
-  t re  lä r a re

1 2 .5 0 -1 3 .3 5  M a  
P a r a l le l l t  m e d  
tv å  a n d r a  k la s s e r

1 2 .1 5 -1 3 .1 5  I d 1 1 .5 5  F r /S v /e n g

1 3 .2 5 -1 4 .2 5
T e m a

1 3 .4 0 - 1 4 .2 5  E n g  
P a r a l le l l t  m e d

1 3 .2 5 -1 4 .2 5  F y 1 3 .1 5 -1 4 .2 5
S v /S o

Figur 4. Schema för årskurs 7 vårterminen 2003 (Sydost).
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Arbetslag Sydväst arbetar utifrån idén om att ämnesövergripande 
projekt är att föredra framför ämnesorganiserad undervisning. 
Arbetslaget har därför schemalagt det de kallar arbetspass (AP). 
Av schemat kan eleverna således inte utläsa ämnen som so, no, 
svenska. Inom de projekt lärarna arrangerar kan olika ämnen få 
olika stor plats. Detta är dock inget som man systematiskt plane
rar för eller följer upp. Vilka ämnen som integreras beror bland 
annat på lärarnas intressen. Lärarna säger att svenskämnet och so- 
ämnena är lättast att integrera. Dessa ämnen har därför en tendens 
att dominera i omfattning när det gäller AP-tiden. Lärarna uppfat
tar att det är svårare att hitta ämnesövergripande projekt som an
knyter till no-ämnena och matematik. Det är tydligt att enskilda 
ämnen inte prioriteras i arbetslagets planering utan att lärarna ef
tersträvar att integrera olika ämnen i helheter (projekt). Därmed 
blir det heller inte avgörande vilket ämne som står angivet på sche
mat.

Under läsåret 2002/2003 utformades AP-tiden för årskurserna 
6 och 7 så att veckans lektioner började med en planeringstimme 
på måndag morgon och avslutades med tid för utvärdering på fre
dag eftermiddag. Den planering eleverna gjorde under måndagen 
genomfördes på de 10 AP-pass som var inplanerade på schemat. 
AP-tiden omfattade sammanlagt 12 klocktimmar. På fredagen ut
värderades veckans arbete. Av schemat kunde man inte utläsa när 
eleverna hade svenska, historia, religionskunskap, geografi, sam
hällskunskap, biologi, fysik eller kemi eftersom de ingick i AP- 
tiden (figur 5). Planeringen av det projektarbete som skulle ge
nomföras under de olika arbetspassen innebar att klassen infor
merades skriftligt eller muntligt om förutsättningarna för det ak
tuella projektet, dess omfattning och målsättning. Projekten pla
nerades vanligen i en omfattning om en till två veckor.
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00 sam ling

8.20-9.20
Planering

8.00 sam ling

8.20-9.20
A P

8.00 sam ling 

8.20- 9.20 
A P

8.00 sam ling 

8.20- 9.20 
Bild

8.00 sam ling 

8.20- 9.20 
Idrott

9.40-10.30 
A P /  Eng 
(halvklass)

9.40-10.40
A P

9.40-10.55
A P

9.40-10.20 
A P /  Eng 
(halvklass)

9.40-10.30
Eng

10.40-11.30 

Eng /  AP 
(halvklass)

10.45-11.45

Språkval

11.05-12.05

Idrott

10.25-11.05 

Eng / AP 
(halvklass)

10.45-11.45 

F r /  håltimm e

12.20-13.20 
A P /  Ma 
(halvklass)

12.00-13.00 
Fr / håltim m e

12.00-13.00
Ma

11.55-12.55
Sv/Eng

13.25-14.25 
Ma / AP 
(halvklass)

13.10-14.25
AP

13.05-14.25
A P

13.10-14.25
AP

13.00-14.25
AP,
utvärdering

Figur 5. Schema för årskurs 7 höstterminen 2002 (Sydväst).

Schemaläggning 
När det gäller schemaläggningen domineras schemat i alla arbets
lag utom i Sydväst av ämnesindelade lektionspass. På Västskolan 
läggs schemat centralt för alla arbetslagen. På de övriga skolorna 
läggs de schemapositioner som är beroende av specialsalar först, 
därefter fördelar arbetslagen den resterande tiden. Vem som an
svarar för denna fördelning av de schemapositioner som i hög grad 
är styrande för hur man kan organisera övrig verksamhet varierar 
dock mellan de olika skolorna. I Nordskolan är det en lednings
grupp, medan det på Östskolan och Västskolan är en schemagrupp 
och i Sydskolan studierektorn som lägger ut de fasta schemaposi
tionerna för de ämnen som kräver specialsalar. Därefter lägger 
arbetslagen sina egna scheman.

Schemaläggningen är avhängig varje skolas lokala tradition och 
historia som ger föreställningar om ramarna för arbetet. Även sko
lans lokaler och organisation ger tydliga ramar för vad som är möj
ligt att göra. I alla de skolor vi studerat upplever lärarna att de har 
för få klassrum/grupprum/specialsalar för att flexibla schematek
niska lösningar ska vara möjliga. Undervisning i ämnen som bild,
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hemkunskap, idrott, musik och slöjd genomförs i specialsalar vil
ka är begränsade till antalet. Schemat för dessa ämnen läggs van
ligen centralt och detta görs innan alla andra ämnen schemaläggs. 
Även elevernas språkval förefaller vara organiserade så att fasta 
schemapositioner uppstår.

Sammanfattningsvis kan man således urskilja två olika sätt att 
förstå hur timplanelösheten kan utnyttjas. I det ena fallet innebär 
det ett skapande av en särskild tid och i det andra att man slutar 
räkna tiden för varje ämne15.1 de skolor där timplanelösheten ge
nomförs som en utbruten tid påverkas alla ämnen, d.v.s. alla äm
nen får ”ge” tid. I Sydskolan tilldelas bild, hemkunskap, idrott, 
musik och slöjd fast tid utgående från timplanens anvisningar ef
tersom schemat för dessa läggs centralt för hela skolan (jfr. Alm, 
2003). I alla skolor är de språk som ingår i språkvalet centralt sche- 
malagda för en hel årskurs. Detta innebär att elever läser språk i 
andra gruppkonstellationer än de gör under övriga lektioner. Ge
nom detta arrangemang möjliggörs storleksmässigt rimliga under
visningsgrupper även för mindre attraktiva språk.

Inom alla arbetslag, utom i Sydväst, håller lärarna strikt på sin 
ämneskompetens för att inte ”kvacka” i andras ämnen. I Östsko
lan innebär detta att om arbetslaget saknar lärarresurser inom ett 
ämne, eller om någon lärare har för hög arbetsbelastning, får 
eleverna mindre undervisning i det ämnet under en termin eller 
läsår.

Arbetslagen i denna studie verkar i skolor med olika förutsätt
ningar särskilt vad gäller lärartäthet. Antalet lärare i arbetslaget 
varierar mellan 7 och 10 och antalet elever de ansvarar för varie
rar mellan 60 och 130.1 alla skolor finns det lärare som även arbe
tar med andra elever än de som tillhör det egna arbetslaget. I bila
ga 3 presenteras en sammanfattning av den skolverksamhet de fem 
arbetslagen planerar för och genomför.

15 Att sluta räkna innebär i Sydost att man inte på samma sätt bevakar timmarna 
för respektive ämne och i Sydväst att man i ämnesintegrerade projekt uppskattar 
en rimlig tidsfördelning mellan olika ämnen.
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Flera aspekter av skolans organisation och arbete är snarlika i de 
fem arbetslagen, något som framförallt kan förstås mot bakgrund 
av en traditionell, ämnesindelad högstadieskola. Den skolverksam
het arbetslag Sydväst organiserat skiljer sig dock rätt markant och 
påminner snarare om hur undervisningen idag organiseras för 
grundskolans lägre årskurser (jfr. Alm, 2003).

I det följande handlar analysen om vad de olika arbetslagen för
söker förverkliga inom ramen för hur skolverksamheten organise
ras och genomförs. I de två följande avsnitten avser vi först att, på 
basen av hur lärama under intervjuer och i arbetslagsmöten talar 
om sitt arbete, beskriva vad de ser som sin främsta uppgift och 
därefter teckna en bild av de centrala handlingar de utvecklat för 
att lösa denna uppgift.

Lärarnas uppfattade uppgift
På ett övergripande plan framgår det att samtliga fem arbetslag 
uppfattar att deras centrala uppgift handlar om att göra det möjligt 
för alla elever att nå målen. I den meningen arbetar lärarna mål
styrt. När lärama talar om vilka mål som föreligger för varje kurs, 
uttrycker de sig inte explicit utan menar att målen snarare utgör 
något ”man vet inom sig själv”.

Observatör: H ur vet ni att ni når fram?
M ona: Äh, det har man en bild av höll jag  på att säga / . . . /
Observatör: N är du säger ’att det har man en bild a v ’ så är den bilden 
inte nertecknad när man funderar på vad eleverna ska lära sig?
Barbro: Vi har väl ett syfte och ett mål.
M ona: M en det finns ingenstans där det står att på vår skola ska 
eleverna kunna det och det i biologi. Nä, det finns ingenstans. (Arbets- 
lagsmöte, Sydost 020918)

När t.ex. arbetslaget Sydväst diskuterar undervisning i form av 
projekt berörs också målfrågor. Man diskuterar vilken betydelse 
planering och tydliga målsättningar har för elevers lärande. Mera 
sällan handlar måldiskussionerna om vilka kunskaper och färdig
heter elever ska utveckla. Måldiskussioner fokuserar oftare på vil
ka uppgifter elever ska ha gjort.

Susanne: M en om  m an nu gör mål, för det gjorde vi ju  i 7:an. Vi 
gjorde upp en planering m ed hela klassen, hur m ycket tid det skulle ta
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och söka inform ation, hur m ycket tid det skulle ta att skriva arbetena /
. . . /  Ja, m ålet var ju  att vi skulle ha ett prov på det till slut. Att dom 
skulle göra egna frågor på sina egna arbeten som dom  andra i klassen 
skulle få arbeta m ed för att dom skulle se att dom inte gjorde någon
ting som bara läm nades in till en lärare för att bedöm as utan dom 
verkligen gjorde något som faktiskt skulle användas till någonting. 
(Arbetslagsm öte, Sydväst 011112).

När lärarna talar om att nå målen kan man av diskussionerna se att 
det konkret betyder att klara gränsen för godkänt. I samtalen utgör 
uppnåendemål och betygskriterier indikatorer på att man når må
len. Återkommande diskussioner i arbetslagen handlar således om 
att få eleverna godkända. Lärama samtalar t.ex. om de elever som 
enligt läramas bedömning kan ha svårt att nå godkänt i ett eller 
flera ämnen. Vilka kunskapskvaliteter eller förmågor som elever
na ska utveckla för att erhålla ett visst betyg diskuteras däremot 
sällan -  eller inte alls -  i arbetslaget (jfr Skolverket, 2004). När 
lärama talar i relation till ämnena, är diskussionerna sällan inne
hållsliga utan handlar snarare om vad man kan eller inte kan göra. 
Snarare tycks det vara så att läroböckerna direkt eller indirekt styr 
undervisningens planering och genomförande.

Lennart: D et som är svårt är att oftast det sista ämnet, det m an väljer 
att läsa sist, det blir oftast väldigt kort. Jag har inte lyckats få någon 
bra rutin på det där. Jag har sm å funderingar på att man ska läsa två 
äm nen sam tidigt i höst, istället för ett i taget. E ller så ska m an läsa 
dem  två gånger, två kapitel på raken. M an betar av det så går man 
vidare i nästa äm ne, kanske m an tar ett kapitel. E leverna får ha biologi 
två perioder per term in och kem i två perioder. D et vore skönt med den 
friheten i undervisningen i ämnen. D et kunde vara likadant i matten 
också. D är kan man också välja i vilken ordning man ska ta, fast man 
är lite m er styrd i vilken ordning eleverna bör läsa in saker. (Arbets
lagsmöte, V ästskolan 020603)

Diskussionerna som berör mål och betyg handlar i en del fall om 
att lärare och elever på förhand bestämmer vilka betyg eleverna 
ska eller vill arbeta mot.

M agnus: Jag hade en kan man säga ett gäng uppgifter, låt oss säga att 
de hade 30 arbetsuppgifter som de fick välja em ellan. Då satte jag  upp 
ett kvantitativt och ett kvalitativt mål. Om ni satsar på, om ni har 
am bitionen att bli godkända i engelska så tycker jag  att utifrån de här 
30 så gör ni 60%  av de här uppgifterna, ca 18, det är minimum. H åller
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en nivå som, och här kom m er det luddiga in, som jag  tycker är 
godkänt. Jag kan ju  inte få till m er än så? Jag m enar att då får man gå 
in och peta på läroplanen, som står där är inte tydligt, är inte konkret.
Sen är det då väldigt så där m atem atiskt 80 % VG, M VG rubbet [av 
uppgifterna]. Där em ellan ... det är inte sanningen det som är då, VG 
ä r . .. så pass på språklig nivå att jag  kan bedöm a att det är VG. 
(Arbetslagsm öte, V ästskolan 020429)

Fokuseringen på godkäntgränsen får därmed konsekvenser t.ex. 
för hur resurserna fördelas. Flera lärare talar om att det i praktiken 
handlar om att förverkliga en treämnesskola, d.v.s. de ämnen som 
krävs för inträde till gymnasieskolan. Det är inte enbart i relation 
till de elever som ses som svaga som lärama talar om en treämnes- 
kola där uppnåendemålen utgör ribban. Istället förefaller uppnå
endemålen och betygskriterierna -  inte strävansmålen och bedöm
ningens inriktning -  utgöra grunden för undervisningen som hel
het.

M ona: M en så vet vi att dom behöver m ycket halvklass eller dom 
behöver ha m ycket m atte. D å är det så här att vi måste jobba m er m ed 
m atten och då får vi lägga in m er tid. D et är inte antalet tim m ar i sig 
utan vi vet att vi behöver m ycket tim m ar för att nå fram. (A rbetslags
möte, Sydost 020918)

- Sen finns det ett inbyggt fel i system et eftersom  vissa äm nen värde
ras eller är oundvikliga att ha godkänt i för att kom m a in på gym na
siet. Och då kan man inte bara låta eleverna välja fritt. U tan då m åste 
vi som vuxna ta det ansvaret att säga ”Du Kalle, du m åste ha så och så 
m ycket tid för att läsa in det här”. (Gruppintervju, Ö stskolan 010912)

- Och det här kanske kravet att dom ska vara godkända i bara tre ämnen 
för att kom m a upp i gym nasiet, det är också en risk. Du m åste bli god
känd i m atte, då kapar vi något annat och så puschar vi in m era m atte då 
t.ex.
- Jag tror att alla praktisk/estetiska äm nen känner sam m a sak där att 
det kan bli någon som blir väldigt lidande, ju s t det här m ed att man 
satsar. Och det kan man se redan nu att elever som säkert skulle 
behöva idrott, bild och dom här äm nena blir tryckta på torsdagar att 
jobba väldigt hårt för att klara sig m ed godkänt och så och det är ju  en 
risk. För det är ju  .. vi har ju  ändå dåligt m ed tid för idrott, bild och 
dom här äm nena och så b lir det ännu m indre (Gruppintervju, N ord
skolan 010912).

Christer: /.../ Vi är skyldiga att ge en m inim ikunskap. D et betyder att 
vi m åste dela resurser och tim m ar efter elevens behov i första hand.
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Då får m an ju  se hur m ycket och hur lite var och en ska ha så att säga. 
M ålet är att ge alla så bra utbildning som m öjligt, alla ska vara 
godkända i kärnäm nen, det är tanken. (Arbetslagsm öte, Östskolan, 
020605)

Nya krav efter betygsreformen 
Av datamaterialet, framför allt det som skapades under de grupp
intervjuer som benämnts gemensam historiebildning, framgår att 
införandet av det nya betygssystemet har inneburit att lärarnas upp
fattade uppgift har förändrats i och med reformerna i slutet av 
1900-talet. Det nya betygssystemet medförde en gräns för vad som 
ska betraktas som godkända kunskaper. De som inte kan godkän
nas i ett eller flera ämne får idag inget betyg i dessa ämnen i grund
skolan. I läroplanen (Lpo94) anges att alla elever har rätt att få en 
undervisning som gör det möjligt för dem att nå minst uppnående
målen. Det tidigare relativa betygssystemet innebar att alla (som 
var närvande i skolan) kunde få ett betyg.

L ena : / . . . /  Och så var det ett helt annat betygssystem . D et var ju  relativa 
betyg. Säga vad m an vill m en det var ju  lättare.
Intervjuare'. För er som lärare?
L ena : Ja, för eleverna också. För då hade m an sin grupp och man jäm för
de dom sinsem ellan. D et blev ju  en helt annan sak. Plus att man kunde 
sätta ut dom där ettorna och tvåorna utan att m an liksom behövde hänga 
dom. Då hade m an ju  inte dom här basäm nena som dom m åste ha 
godkänt i.
S tina: Behövde m an då inte heller ringa till alla som m an hade satt ettor 
på.
Lena: M an hade ju  utvecklingssam tal och då valde ju  föräldrarna vem  
m an ville tala med. M an hade ju  inte så stort ansvar som jag  kan känna 
att man har nu, för varje elev, För nu har man ju  ansvar för alla elever så 
att ingen glider igenom.
Gustav. K unde m an sätta en etta utan att behöva ringa hem  till föräldrar
na?
Lena: Ja, det kunde man.
Stina: Vi tar ju  tillbaka det systemet! (Gem ensam  historiebildning, 
Sydväst 030127).

Lärama upplever starkt att kraven på vad de ska åstadkomma har 
höjts. Det nuvarande betygssystemet har förändrat lärares arbete 
på ett för lärama tydligt sätt. Det kräver att alla samverkar i större
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utsträckning kring eleverna. Elevernas resultat -  i termer av god
kända betyg -  har därför blivit allas angelägenhet, inte enbart en
skilda lärares.

Barbro: Jag tycker att det har skett en förändring för man pratar 
m ycket m er elevvård, få dom  godkända, elevvård, åtgärdsprogram . Vi 
ska träffas. Innan träffades vi bara då och då. Nu är det allas barn. Vi 
är inte bara klassföreståndare för en klass utan vi har 100 ungar. Det 
kräver en gem ensam  syn på det hela. (Gem ensam  historiebildning,
Sydost 030129)

När lärarna talar om att eleverna ska nå målen relaterar de till de 
mål som nämns i bl.a. betygskriterierna för betyget G och uppnå
endemålen i de nationella och/eller lokala kursplanerna. Lärarna 
talar så gott som aldrig om kursplanernas strävansmål men i de 
fall dessa nämns framstår det som om strävansmålen endast gäller 
vissa elever: de som ses duktiga/snabba/studiemotiverade.

Utifrån vårt nuvarande datamaterial kan vi konstatera att lärar
na, oavsett vilken skola de tjänstgör vid, uppfattar arbetet med att 
alla elever ska nå målen för godkänt som sin huvuduppgift. I Öst
skolan är det dock möjligt att se att lärama arbetar för att förverk
liga två skilda uppgifter. Eleverna är nivågmpperade och av data
materialet framträder en bild av att lärama uppfattar att de olika 
grupperna behöver kunna erbjudas olika undervisning/innehåll. 
Sett ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv innebär detta att elever
na, trots att de går i samma skola, deltar i två skilda verksamheter. 
Den ena gäller de elever som ses som svaga (långsamma). För 
dem handlar det om att nå godkända resultat. För den andra grup
pen ser lärarna det som sin uppgift att arbeta för att de elever som 
ses som snabba/studiemotiverade ges beredskap inför framtida 
(teoretiska) studier.

Sammanfattningsvis har målstyrningen genom betyg sreformen 
bidragit till att lärarnas uppfattade uppgift med att få alla elever att 
nå målen tolkats som att alla elever ska klara godkäntgränsen. 
Konkret innebär detta att eleverna, när de lämnar grundskolan, 
ska ha minst betyget godkänt (G) i samtliga ämnen eller åtminsto
ne i det lärarna kallar kärnämnen eller basämnen (engelska, mate
matik och svenska). Lärama uppfattar att det i realiteten är en tre-
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ämnesskola de ska garantera, med uppgiften att se till att eleverna 
uppnår minst godkänt i svenska, engelska och matematik.

Handlingar för att klara godkäntgränsen
I det följande ska vi belysa de arbetssätt -  i verksamhetsteoretisk 
mening handlingar -  som framträder i sådana diskussioner som 
kan relateras till slopandet av timplanen. På ett övergripande plan 
kan arbetssätten indelas i individualiserande arbetssätt och äm- 
nesövergripande arbetssätt. För båda arbetssätten utgör den friare 
schemakonstruktionen, som uppstått som ett resultat av att tim
planen avskaffats, ett mer eller mindre väl utnyttjat redskap. Prin
cipiellt uppfattar lärama i alla arbetslag att timplanelösheten un
derlättar för mera flexibla schematekniska lösningar.

Individualiserande arbetssätt 
I arbetslagen i Nord-, Öst- och Västskolan framstår en ökad indi- 
vidualisering som det mest eftersträvansvärda16. Vad lärarna för
står som individualiserad undervisning är däremot olika. Dessa 
olika former för individualiserad undervisning kan, i ett verksam- 
hetsteoretiskt perspektiv förstås som skilda arbetssätt. Två huvud
sakliga sätt att förstå individualisering går att urskilja i materialet:

* individualisering som egen takt

* individualisering som rätt nivå

Individualisering som egen takt
Flertalet av lärarna uppfattar att undervisning i helklass skapar 
problem eftersom den bygger på att alla elever arbetar med sam
ma sak samtidigt. Problemen med att nå målen för godkänt antas 
minska om undervisningen organiseras så att eleverna i högre ut
sträckning får möjlighet att arbeta i sin egen takt antas. Flur detta 
ska kunna organiseras utgör ett återkommande inslag i arbetslag
ens diskussioner under arbetslagsmöten och i intervjuer. I Nord-, 
Öst- och Västskolan har lärarna valt att avdela en särskild tid för 
individualiserad undervisning. I Nordskolan används uppföljni-

16 Arbetslagen i Sydskolan talar också ofta om individualisering som något idealt, 
även om de i den dagliga verksamheten inte arbetar för en ökad individualisering.
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ngsdagen på torsdagarna och i Östskolan elevens-val dag på fre
dagarna. I Västskolan används den utbrutna tiden för de så kallade 
lagveckoma.

I Nordskolan organiseras torsdagen med hjälp av arbetssättet 
eget arbete. Eleverna tränas att arbeta utifrån egen planering och 
de förväntas själva ta ansvar för vilka ämnen/moment de behöver 
lägga ner extra tid på. Detta innebär att torsdagen till stor del har 
olika innehåll, både vilket ämne och vilka uppgifter de väljer att 
arbeta med, för olika elever. För eleverna i årskurs 6 är innehållet 
mer styrt medan eleverna i årskurs 9 får planera mera fritt. Genom 
eget arbete förväntas eleverna själva planera hur lång tid de behö
ver för att klara av sina uppgifter (~ nå målet för godkänt). Elever
na förväntas prioritera svenska, matematik och engelska, men även 
andra ämnen som kan behöva tas igen.

- N är dom ska planera checkar vi bara vad dom har kvarstående i matte, 
NO, svenska, engelska, SO, t.ex. språkval och skriver på tavlan vad som 
finns, vad dom kan göra till exem pel. Så kan dom välja.
- Men sen är det också så att om  man ser att någon behöver träna något 
extra eller att engelskläraren kom m er och säger att den och den eleven 
m åste göra engelska så ser vi till att ett pass ska vara engelska. Så det är 
väl en kom bination av att välja och att rekom m endera.
- Och sen sägs det att dom ska prioritera svenska, engelska och m atte 
också.
- När dom nu fått den tid som dom  behöver och ingen går ut utan att 
vara godkänd. (G ruppintervju, N ordskolan, 010912)

Eleverna använder torsdagen för att göra klart olika arbeten för att 
på så sätt ”slippa ta hem” arbetet som läxa. Detta motsvarar dock 
inte lärarnas idé om vad torsdagarna skulle kunna användas till. 
De uppfattar att torsdagen skulle kunna vara någonting annat än 
en ”läxdag” men hur torsdagen ska användas är fortfarande delvis 
oklart för lärarna.

- Frågan är ju  också om vi ger dom rätt verktyg att kunna jobba på bästa 
sätt på torsdagar? För det tycker inte jag  att vi gör, därför att det blir 
m ycket läxgörande. På något sätt ska det i stället vara att har jag  inte 
gjort dagens jobb  då kanske m an ska få en läxa. M en sitter dom bara och 
gör läxor där för att dom inte vet vad dom ska göra i andra äm nen eller 
att dom inte h a r .. .jag tror att man kan ge dom m er struktur för att klara 
torsdagarna på ett bättre sätt.
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- Precis /.../•  Vi bedriver liksom  ledda lektioner och sen när det väl 
kom m er till torsdagen så ser m an det man gjorde på lektionen, det är 
avslutat när lektionen slutar och sen finns det inget kvar till torsdagen 
och då blir det det här ’vad ska jag  göra’? (G ruppintervju, Nordskolan, 
010912)

Under veckans övriga dagar, när eleverna arbetar utifrån ett mer 
traditionellt ämnesindelat schema, ser arbetet i klassrummen ut på 
olika sätt. Några av lärama arbetar på att förändra arbetssättet för 
att möjliggöra ett mer individualiserat arbetssätt på andra tider än 
under torsdagen. Det innebär att eleverna under vanliga lektions
pass kan få välja vad de vill arbeta med utifrån vad de bedömer 
som sina egna behov. Lärama uppfattar att eget arbete inte funge
rar i alla ämnen utan ses främst som en möjlighet i mer ”kateder- 
styrda” ämnen, d.v.s. ämnen där eleverna kan tilldelas uppgifter 
och/eller beting.

- M en jag  tror att det som lärare eller kollegor kan känna att det kan 
vara olika i olika äm nen och hur m an ser svårigheterna. / . . . /  har man 
ett katederäm ne där m an kanske kör ett projekt som man kanske kan 
se som en tentam en. M an ska läm na in en slutprodukt eller skriva ett 
prov och har dom gjort vad dom skulle så testar dom då m ed ett prov 
eller hur man nu testar. D et är svårare i ett äm ne som idrott t.ex. jag 
kan inte lägga en hel vecka fri och säga att på den här vecka ska du 
lära dig alla regler i handboll osv. Jag kan inte kom m a upp m ed en 
elev i taget och tenta av. (G ruppintervju, N ordskolan 010912)

Även om lärama i Östskolan i första hand individualiserar genom 
nivågruppering är den utbrutna tiden för elevens val på fredagen 
organiserad för att skapa förutsättningar för eleverna att välja så
dana ämnen som de behöver arbeta mera med. Att arbeta i egen 
takt betyder i detta fall att ägna mera tid åt sådana ämnen som 
enskilda elever ligger efter i. Kontaktlärama kan styra elevernas 
val ifall en elev är på gränsen att inte klara godkändnivån i något 
ämne. De så kallade läsämnena prioriteras oftast.

- M en vilka är det som kom m er på idrotten? Det är litet som Kristin 
säger. Det är inte dom som behöver id ro tt... och jag  har aldrig hört en 
lärare som har sagt ’Ja, Kalle, du kanske behöver gå och ha idrott för du 
ligger litet dåligt till i d e t’, det har jag  aldrig hört och kom m er troligtvis 
aldrig att få höra heller. D ärför att det äm net ligger så pass långt ner så 
det är ganska oviktigt därför att troligtvis kan det finnas andra äm nen



D e l r a p p o r t  1 4 7

som dom behöver läsa mer. Och vilka har jag , jo , jag  har strulputtam a, 
det är dom jag  h a r ./.../
- Fast jag  kan lägga ett litet undantag. Jag har haft elever som läst upp 
sina betyg genom att kom m a på fredagar, i slöjd t.ex. Det har jag  haft. 
M en då har jag  skrivit det åt dom och sagt att ska det bli ett betyg så 
m åste du kom m a på fredagar.
- M en du har lite lättare för du har ju  slöjd och då jobbar m an ensam.
Jag kan inte säga så här 'D u  har m issat innebandy/volleyboll. Kom 
och träna ensam ’. Det går inte, det blir litet svårt. Det är inte lika lätt.
Och jag  m åste planera vad dom ska läsa in för någonting. Det är jag 
som bestäm m er om dom ska ha volleyboll, handboll eller badm inton.
Det är jag  som bestäm m er det på fredagarna. Så dom kan inte kom m a 
dit och välja, ’jag  vill spela badm inton’ och så vill någon annan spela 
det och det. (Gruppintervju, Östskolan 010912)

På Västskolan ”fryser” lärama tiden under det de kallar nå-målen 
vecka ett par gånger per termin. Nå-målen veckan har som främ
sta syfte att göra det möjligt för eleverna att komma i kapp och 
göra vad som saknas för att nå godkänt betyg. De elever som be
dömdes ligga i riskzonen för att inte nå godkändnivån skulle välja 
de av lärarna rekommenderade ämnena/uppgifterna under denna 
vecka. Det primära målet för nå-målen veckan är alltså att få fler 
elever att nå godkändnivån. Lärama säger att det långsiktiga må
let är att fler får ett högre betyg, men det viktigaste nu är att ändra 
på arbetssättet så att allt fler blir godkända. När laget diskuterar 
undervisningsformer fokuseras strävan att få eleverna att nå åt
minstone nivån för godkänd i ämnena engelska, matematik och 
svenska.

M anda: Jag hade m est individualiserat undervisningen. Det var jätteolika 
[vad eleverna arbetade med]. För vissa var det fördjupningar i gram m a
tik. för andra fonetik.
Observatören: Valde de själva vad de skulle individualisera eller var det 
du som sade att ’du ska jobba m ed det..'?
M anda: Jag sade. V issa har brister.
Observatören: V et de själva vad de har brister i? H ar du någon bild av 
det?
M anda: Jag tror att en inte visste, m en de andra visste. (Arbetslags- 
m öte, Västskolan, 020429)

Lärama i Västskolan diskuterar också i termer av att låta eleverna 
ta över en del av ansvaret för när och hur arbetet ska genomföras
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som ett sätt att göra det möjligt att organisera för större elevgrup
per.

Ursula: M en man kan ju  välja att inte ha prov om det skapar problem.
N är man jobbar individuellt, b lir arbetet 30 gånger så jobbigt, trettio 
p laneringar att ta hem.
Petter: Skulle det bli det egentligen?
Katja: Det beror på hur du jobbar.
Petter: Om du lägger upp m om ent för m om ent och de får jobba m ed det 
som de själv känner för. Sen när m an har gjort det få de på något sätt visa 
att de har lärt det här. Sen är det bara att bocka av.
Ursula: /. .  ./M en om man har en klass på trettio elever och alla har 
individuella läxor, individuella bockningar, individuella redovisnings
form er, prov eller inläm ningsuppgifter eller vad man nu väljer för 
form. På något sätt så m åste m an sätta betyg. Jag vet inte riktigt om 
det är genom förbart. (Arbetslagsm öte, V ästskolan 020603)

Att låta eleverna arbeta i egen takt helt och hållet framstår också 
till vissa delar som problematiskt. Kan en elev klara av målen före 
årskurs nio? Hur kan ett individualiserat arbetssätt förstås i rela
tion till en obligatorisk nioårig grundskola? Vilka blir konsekven
serna om alla elever arbetar i sin egen takt?

Lennart: / . . . /  då kom m er m an in på det där m ed att hur m ycket m an ska 
undervisa. Om jag har en elev här, Janne t ex i din klass, han kom m er att 
nå målen för G i nian redan nästa år.
Petter: D et gör han redan nu.
Lennart: Men det är ju  en kille som ska gå ut med MVG. / . . . /  Om vi nu 
ska tala om betyg. Då kan han dels fortsätta att räkna lite m atte så att han 
inte helt liksom  är utan det. Sam tidigt som han kanske behöver m era tid 
till något annat. Han kanske behöver m era tid till att läsa böcker för att 
tillgodogöra sig det i svenskan. Sätta sig i texter i So eller någonting och 
då frigörs ju  tid därifrån [från m atten].
Katja: Vad händer då m ed elever som Anders som har M VG i alla 
äm nen, ska de sluta tidigare?
Lennart: Ja. De ska sluta i åttan.
Ursula: Ska de göra det?
Lennart: M an pratar om det. A tt man eventuellt ska sluta tidigare.
Ella: Det tycker jag  är bra.
Lennart: Man ska vara redo på flera plan, inte bara kunskapsm ässigt.
De ska funka socialt. (A rbetslagsm öte, Västskolan 020603)

De tre skolorna Nord-, Öst- och Västskolan strävar således alla till 
en individualisering som medför arbetspass och/eller lektioner där 
elever arbetar med olika saker. Att eleverna på detta sätt får mer
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eller mindre skild studietakt och att möjligheterna till lärarledda 
genomgångar minskar diskuteras mera sällan i arbetslagen. Lärar
na uppfattar att vinsterna med att låta eleverna arbeta i egen takt är 
större än de vinster den sammanhållna klassen erbjuder. Däremot 
kan vi se att lärama återkommande diskuterar hur man inom sko
lans ramar kan organiserar för en individuell studietakt för varje 
elev.

Individualisering som rätt nivå
Inte bara tiden uppfattas skapa problem för att alla ska kunna nå 
godkänt utan också den nivå undervisningen och uppgifterna lig
ger på antas kunna skapa problem. Olika elever uppfattas ha olika 
kapacitet för att arbeta med vissa uppgifter. Matematikundervis
ningen är därför i huvudsak nivåindelad på samtliga skolor. Hu
vudsakligen genomförs detta med hjälp av läromedel uppbyggda 
för att hantera olika uppfattade kunskapsnivåer. Elever som väljer 
eller blir rekommenderade att räkna de enklaste uppgifterna kan i 
praktiken inte nå högre betyg än G. Utöver matematik är det främst 
i relation till främmande språk som lärarna upplever ett behov av 
att kunna nivåindela eleverna. Den här typen av individualisering 
genomförs med en idé om att eleverna ska få arbeta på rätt nivå. 
Två sätt att genomföra nivåanpassningen kan urskilja i materialet. 
Antingen skapas homogena grupper -  nivågruppering -  eller så 
differentieras uppgifterna med hjälp av t.ex. läromedel. I det sena
re fallet säger lärama att eleverna själva väljer vilken nivå de vill 
arbeta på. De olika nivåerna beskrivs vanligen i termer av vilket 
betyg man väljer att arbeta för.

Östskolan tillämpar sedan många år fasta nivågrupperingar. 
Redan när eleverna börjar i årskurs sju delas de in i olika under
visningsgrupper utifrån avlämnande lärares omdömen.

Christer: Vi gör ju  en diagnos och vi har ju  ett underlag från m ellanstadi
et också för att se vad dom kan.
Intervjuare: D iagnosen gör ni inom m atte, svenska, engelska eller? 
Javier: Och naturlära provresultatet från . . . / . . . /  Ak 5. O ch sen rekom 
m endationer som vi får från m ellanstadiet. /.../
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Intervjuare: M en om jag  förstod rätt när vi diskuterade tidigare så var det 
lärarens rekom m endation som haft starkaste inverkan på nivågruppering
en nu idag? / . . . / .
Berit: Det var första året vi fick resultaten, tror jag  i alla fall, från natio
nella diagnostiska proven i femm an. / . . . /  Så dom använde vi oss av 
också. Och hade inte eleven godkänt varken i svenska, engelska eller 
m atte så visste vi var vi hade dom.
Intervjuare: Just det, men det här gör ni innan dom kom m er till skolan, 
på hösten, i början på augusti? / . . . /
Javier: Nej, vi började förra året i slutet av term inen.
Berit: Jo, det gjorde vi,
Intervjuare: Från läraren? Men ni testade dom inte förrän dom var här? 
Berit: Nej, det gjorde vi i augusti. D et stäm de ganska bra då m ed vad vi 
hade kommit fram till.
Javier: I augusti visste vi vilka eleverna var och i vilken grupp dom 
skulle vara. (Gem ensam  historiebildning, Östskolan 030328)

I andra skolor, framför allt i Västskolan och i arbetslaget Sydost i 
Sydskolan, finns också försök till nivågrupperingar på olika sätt. 

M ona: Vi har en grupp [bestående av 2-4 elever] som är åldersintegrerad. 
Observatör: Som går till specialläraren?
M ona: Ja, men vi har ju  sagt så här att vissa saker ska vi göra alla 
tillsam m ans. V issa läxor, vissa uppgifter, kluringar, ska vi göra tillsam 
mans.
Observatör: Vad betyder tillsam m ans då? Sätter ni 8+19 i samma rum? 
M ona: Vi får inte plats alla i ett rum. M en det kan ju  betyda att vi gör 
sam m a saker. Att jag  gör det i m in m attegrupp och specialläraren gör det 
i sin. Så att de ser att vi gör vissa saker lika. Men det beror ju  lite grand 
på vart vi ska, vad det är för aktiviteter. Vi har ju  precis börjat våra 
grupper och hur det kom m er att gå under läsåret får vi ju  se. Vi har ju  
våra tankar om vilka m öjligheter som finns.
Observatör: Dom här gem ensam m a m om enten som ni ska göra, hur 
väljer ni ut dom?
M ona: D et höll jag  på att säga att det vet jag  inte ännu. D et är inte så 
länge vi har haft grupperna så (A rbetslagsm öte, Sydost, 020918)

I Västskolans arbetslag förs diskussioner om att gruppera elever
na utifrån deras kunskaper och att parallellägga lektioner i ett visst 
ämne på schemat för att möjliggöra nivågrupperingarna. Nivågrup
pering anses skapa bättre förutsättningar för de elever som be
döms ha svårigheter i något ämne.

Petter: Sam tidigt som de får en helt annan stim ulans om de skulle få 
jobba m ed sådana som ligger på deras egen nivå, istället för att sitta
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ensam  i sitt hörn, räkna eller sitta och skriva berättelser so m ...
Sam tidigt som m an får ställa sig frågan, vad gör m an m ed dem som 
inte grejar det i det andra hörnet istället. De kanske inte b lir lika 
m otiverade... (Arbetslagsm öte, V ästskolan, 020603)

På liknande sätt har lärarna i arbetslag Sydost organiserat under
visningen genom att parallellägga matematiklektionerna för två 
klasser med tre lärare. En av lärarna tar ansvar för en mindre grupp 
elever som lärarna uppfattar är i behov av särskilt stöd.

Individualisering och undervisningens innehåll
I de fall individualiseringen handlar om att låta eleverna arbeta i 
egen takt skapas lektioner där ämnesinnehållet inte utgör en ge
mensam faktor för undervisningsgruppen. Detta kan göras i högre 
eller lägre utsträckning. Innehållet blir på detta sätt en individuell 
angelägenhet i stället för något gemensamt (jfr t.ex. Carlgren, 
1998). Läraren får därmed svårt att hålla gemensamma genom
gångar eller kollektiva diskussioner. Nivåindelning handlar om 
att kunna erbjuda ett innehåll som motsvarar den enskilda elevens 
uppfattade kapacitet, antingen genom uppgifternas form eller ge
nom att skapa, vad lärama ser som mera homogena undervisnings
grupper. Vid nivåindelad undervisning kan innehållet i snäv me
ning vara detsamma för alla elever även om det i en vidare mening 
rimligen medför skilda kunskapsinnehåll. Elever som ses som sva
gare förväntas endast lära sig det lärama talar om som baskunska
per. Innehållsligt kan undervisningen i t.ex. matematik handla om 
procenträkning både för de ”svagare” och de ”starkare” eleverna. 
Hur innehållet bearbetas och vilka förmågor som tränas kan däre
mot variera. I denna bemärkelse kommer eleverna i de olika grup
perna att erbjudas olika kunskapsinnehåll.

För ett fåtal elever som uppfattas behöva en anpassning av både 
tid och nivå organiseras dessutom en särskild undervisning. Såda
na elever undervisas utanför den egna klassens ramar och ofta av 
en speciallärare, av någon annan lärare som går in som resurslära
re, eller av en assistent. Dessa elever har även före slopande av 
timplanen hanterats på ett likartat sätt. Det innebär att skolan både
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före och efter slopandet av timplanen organiserat en skild under
visning för elever som betraktas som speciellt svaga.

Ämne söver gripande arbetssätt 
Av läramas diskussioner om ämnesövergripande arbetssätt17 kan 
man sluta sig till att det främsta målet är att skapa förutsättningar 
för en helhetsförståelse hos eleverna. Ämnesövergripande arbets
sätt uppfattas av lärama erbjuda eleverna ett sammanhang -  en 
helhet -  vilket i sig ses som motiverande. Arbetssättet får därmed 
en underlättande funktion i relation till den uppgift lärama uppfat
tar som central. Att bli godkänd handlar inte bara om anpassning 
av tid och nivå utan också om hur stoffet ska presenteras och bear
betas.

Ämnesövergripande framstår arbete som något eftersträvans
värt av nästan alla lärare i de olika arbetslagen. Endast lärarna i 
Östskolan säger entydigt att de inte är intresserade av sådana pro
jekt. Regelmässigt och strukturerat förekommer ämnesövergripan
de arbete endast i Sydskolan. I Nordskolan genomförs sporadiska 
projekt18.

Vid en analys av datamaterialet i förhållande till hur de båda 
arbetslagen i Sydskolan förstår och organiserar för ämnesövergri
pande undervisning framträder två skilda sätt även om målet med 
arbetssättet är det samma: Tematisk undervisning och projektor- 
ganiserad undervisning.

Tematisk undervisning
Målet för temaundervisningen (som handling i verksamhetsteore- 
tisk mening) beskrivs inom arbetslag Sydost att den ska förmedla 
en helhetsbild som de enskilda ämnena var för sig har svårt att 
erbjuda eleverna. Lärarna strävar dock inte efter att integrera samt

17 Ämnesövergripande arbetssätt används här som ett samlingsnamn för tema
tiskt organiserad undervisning så som den bedrivs i arbetslag Sydost och för äm- 
nesintegrerad undervisning i form av projekt så som den bedrivs i Sydväst.

18 I alla skolor genomförs ibland mera traditionella temadagar/veckor kring 
teman som sex och samlevnad.
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liga ämnen. Istället vill de skapa en plattform där det enskilda 
ämnet stärks genom att det sätts i ett större sammanhang och där 
andra ämnen kan erbjuda en bakgrund och ett sammanhang för 
det enskilda ämnet. Därmed antas förståelsen för det enskilda 
ämnet öka, samtidigt som en helhet skapas. Men lärama lyfter 
också de effektivitetsvinster man uppnår med temastudier genom 
den koncentration som uppstår.

Barbro: Det är en liten slagsida mot So. D et är egentligen vi som har 
gjort den största vinsten m ed tem atiden. Jag kan tycka att jag  är lyckligt 
lottad när jag  tillsam m ans m ed M ona undervisar i sex och samlevnad.
N är hon har gått igenom  det så kan jag  fortsätta med andra aspek ter... 
kostnadsaspekter... och fortsätta m ed annat. D et är ju  en fördel. Och 
likaså droger. Jag kan kom m a in i slutet när M ona har tagit allt om droger 
och alla vet så m ycket. Då kan jag  kom m a in och fråga vad kostar då allt 
detta sam hället? Och alla vet så m ycket. D et hade ju  jag  aldrig gjort 
annars.
Mona: D et är ju  sådant som jag  tycker är så bra. Det ger ju  en verklig- 
hetsanknytning som jag  har svårt att ge i vissa situationer. M en jag 
känner frustration att jag  inte räcker till. (Arbetslagsm öte, Sydost 
020918)

Ett tema utformas på ett sådant sätt att ämnena kan avgränsas inom 
det enskilda temat. Detta kommer tydligt till uttryck när arbetsla
get diskuterar vilka teman som kan vara lämpliga att arbeta med 
under kommande läsår:

Hanna: I så fall skulle m an kunnat göra ett tem a m ed valet och politiken 
också.
Sven: Ja, det hade varit kul. Det skulle vara kul att vara m ed på hela 
dem okratins fram växt så att det inte bara b lir partipolitik av d e t./.../ 
Mona: Nej, jag  vet inte var jag  ska få in biologi, kem i och fysik.
Hanna: Du får vara m iljöm inister.
Barbro: Då är det kanske lättare att ta typ vatten?
Mona: Nä, jag  tycker att det är jä ttebra m ed valet, absolut, m en ... / . . . /  
Hanna: Var kom m er historia in i vatten? Ja, 1745 ...?
Sven: Upptäcktsresorna. Colum bus, M arco Polo, V asco da Gam a 
H anna: Jag tar tillbaka. Det låter så tråkigt med vatten. D et är inte riktigt 
jag, vatten.
Barbro: D ikter om vatten. Böcker om vatten.
Hanna: Det går inte m ed svenska. Jag får vara m ed och skriva. / . . . /  det 
b lir krystat att ha m ed svenska som ämne.
Sven: Vatten. D et finns väl m assor m ed böcker om vatten?
Hanna: Ja, m en böcker? Händelser vid vatten med K erstin Ekm an? Nä
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Barbro: Det finns väl jättem ycket. N oveller om vatten.
H anna: Nä, det finns inte. D et kan jag  säga. Jag kan vara m ed och 
skriva. (Arbetslagsm öte, Sydost 020504)

Ämnet förefaller ha en stark ställning i arbetslaget Sydost och som 
ämnesföreträdare vämar man sitt ämne. Det kommer till uttryck i 
de förhandlingar som förekommer mellan olika ämnesföreträdare 
om vilken tid som måste avvaras till varje ämne. När det gäller det 
enskilda ämnets relation till det gemensamma temat är lärama 
överens om att ämnets tid i relation till helheten inte får minska. 
Olika ämnesföreträdare resonerar i termer av hur mycket man får 
igen av tematiden. Om man är so-lärare och temat behandlar äm
nesområden som har tydlig anknytning till so kan so-läraren “släp
pa” mer tid till temat. Diskussioner av detta slag framstår som 
motsägelsefulla i relation till att lärama säger att de slutat räkna 
timmar. Timplanen används således som redskap vid diskussio
ner om hur mycket tid varje ämne ska få och den gör sig också 
påmind i diskussioner som rör hur olika ämnen ska viktas.

Barbro'. Kan vi inte ha lika tim m ar på båda sidorna? Kan vi inte vara 
överens om det?
M ona: N ä, det tycker jag  inte.
Hanna: H ar so färre tim mar?
B arbro : Ja, so har mindre. M en jag tycker att det kunde vara lika. T itta på 
biologi, kem i och fysik. Dom  får lika m ycket tim m ar som so. / . . . /
Mona: Barbro vill gå in och ändra på detta. Du är fortfarande avundsjuk 
att m an ändrade på den nationella tim planen för några år sedan.
Barbro: Nä, det är jag  inte. Vi har ju  ingen timplan! E ller så drar vi ner 
på so:n.
Hanna: Vad är det för prioriteringar? V arför ska no:n har mer?
Barbro: Ni har ju  ändå gjort en vinst där. Tre äm nen m ot fyra.
Mona: Biologi är väl ett av de äm nena som i så fall står i tur att på att bli 
ett kärnämne.
Barbro: Nej, det är sam hällskunskap / . . . /
Hanna: Jag fattar inte varför no ska ha m er än so. Jag kan inte se det. 
Janne: D ärför att det var ett nationellt påbud från ovan. (A rbetslags
möte, Sydost 020504)

Arbetslaget som helhet säger sig vilja värna om de enskilda ämne
na och att varje ämne erbjuds eleverna på ett tillräckligt och adek
vat sätt. Detta syns i diskussionerna där man diskuterar vilket 
ämnesinnehåll som eleverna ska erbjudas. Den som företräder ett



D e l r a p p o r t  1 5 5

specifikt ämne är inte alltid överens men andra ämnesrepresentan
ter om att det som erbjuds eleverna är tillräckligt i relation till 
ämnets betydelse och karaktär. De olika läramas föreställningar 
om vad ett ämne är/borde vara kommer till uttryck i arbetslagets 
diskussioner.

Sven : M en svenska, om du läser det bara i tem a, får dom m ed sådana 
saker som författare? D et m åste du göra på lektioner? / . . . /
H anna : D et som kom m er in är m ycket skönlitteratur och skrivning. D et 
är ju  det viktigaste egentligen i svenskan.
Sven: Hur m ycket skulle du vilja säga att du delar tiden m ellan tem a och 
det du m åste göra på lektioner m ed gram m atik och annat?
H anna: A lltså, Sven, som jag  kör nu. så kör jag  temat. N är jag  har 
tem a på efterm iddagen då har jag  ofta sam m a på m ina lektioner. Det 
är ytterst sällan, det är ytterst lite, jag  bara har m itt eget. D et är 
gram m atik och kanske litteraturhistoria. A llt annat kan m an få in 
sam talsgrejor och sånt i tema. Jag kör nästan bara tem atiskt. Jag skulle 
kunna släppa m ycket m era tid till tem an från svenskan. (Arbetslags- 
möte, Sydost 020504)

Projektorganiserad undervisning
Arbetslaget Sydväst strävar efter att utveckla ett mer ämnesöver- 
gripande arbetssätt i form av olika projekt. Arbetslaget menar att 
skillnaden mellan att arbeta tematiskt och projektinriktat främst 
ligger i hur de olika ämnena gestaltas. I tematiskt arbete utgår man 
ifrån ett gemensamt övergripande tema där de olika ämnena bibe
hålls och belyser det gemensamma temat utifrån respektive äm- 
nesperspektiv. Därigenom ska eleverna själva skapa sig en hel
hetsbild. Projektarbetet däremot utmärks av att de enskilda ämne
na inte längre förekommer klart urskiljbara utan man arbetar i ge
mensamma arbetspass utifrån ett övergripande tema. Därigenom 
ska skolan kunna erbjuda eleverna en helhetsbild.

Genom att arbeta ämnesintegrerat vill alltså arbetslaget göra 
det möjligt för eleverna att utveckla en helhetsbild av verklighe
ten. Lärama menar att just ett ämnesintegrerat arbetssätt ger möj
lighet att skapa kontinuitet för elever genom att man arbetar uti
från olika projekt men också genom att man inte behöver avbryta 
arbetet för att lektionen är slut. Istället kan arbetsmomentet slutfö
ras genom att en annan lärare tar över. Lärama strävar efter att
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skapa en undervisning där man därmed undviker att ”stycka” sön
der skoldagen ”eftersom detta inte återspeglar hur verkligheten är 
beskaffad. För att skapa en undervisning som bättre svarar mot 
”verkligheten” väljer lärarna i arbetslaget att arbeta tillsammans 
och de är ofta med på varandras lektioner.

Susanne'. Men jag  tror att vi är vana vid det här arbetet och vi är så 
m ycket inne hos varandra och vi har tittat. Så det är inte så konstigt för 
oss. Kanske om du hade tagit en som är van vid den gam la tim planen och 
det här gam la revirtänkandet ”vi m åste ha så m ycket av det”. Då kan jag 
tänka mig att det b lir problem .
Bosse\ Det där b lir bara ett problem  om du ser läraren i rollen som den 
traditionella kunskapsförm edlaren. Ser m an det m er som lärare som 
förm edlare och som handledare så har du en helt annan situation där jag 
kan säga så här “du, jag  vet inte heller hur det funkar men M artin finns ju  
där och vi kanske kan hjälpas åt för att reda ut det här” M era på något 
sätt bistå m ed redskapen för att dom själva ska finna inform ation och 
hitta kunskapen. Dessutom  lär man sig något själv också. (Arbetslagsm ö- 
te, Sydväst 021204)

Det råder i stort samstämmighet inom arbetslaget om vad det är 
man vill uppnå. Endast en av arbetslagets lärare säger att hon inte 
är intresserad av att undervisa i andra ämnen än de som hon är 
utbildad att undervisa i. De övriga pekar på värdet av att kunna gå 
in i varandras undervisning men betonar samtidigt att de är med
vetna om sina egna begränsade kunskaper i andras ämnen. Enligt 
lärama ligger värdet i att eleverna får en känsla av trygghet i och 
med att lärare, kända från andra ämnen, är med i klassrummet. 
Lärama upplever också att en lugnare klassrumsmiljö skapas ge
nom detta. En ökad andel ämnesintegration medför också en upp
levelse av att ansvaret delas och att varje enskild lärare inte längre 
står ensam utan att man i större utsträckning kan hjälpas åt. Utö
ver detta pekar många lärare på att det är utvecklande för den egna 
yrkeskompetensen att undervisa i andra ämnen än de man har ut
bildning för.

Inom arbetslag Sydväst uppfattas samverkan mellan lärarna ut
göra en förutsättning för att arbetet ska lyckas. Detta får konse
kvenser för arbetslagets sammansättning. Lärama säger att arbets
lagets utformning är överordnad effekterna av decentraliseringen 
såsom delegerat ansvar och befogenheter.
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Bosse: Det är lättare att jobba äm nesövergripande om  man har 
arbetslag och jobbar relativt tätt tillsam m ans m ed lärare som har andra 
ämnen. Då är ju  detta en idealisk form  eftersom  här i detta arbetslag, i 
detta rum , sitter folk som har alla äm nen och alla klasser. Det tror jag 
spelar en jä ttestor roll i vårt fall / . . . /  Jag tror att arbetslagets utform 
ning är betydligt viktigare än hur m ycket man har delegerat ansvar 
och decentraliserat, faktiskt. M en båda hänger väl ihop (Arbetslags- 
m öte, Sydväst, 021204)

Projekttankens genomförande har försvårats av att man i arbetsla
gen inte riktigt förstått hur mycket arbete det innebär att i så stor 
utsträckning arbeta kring gemensamma projekt och teman. Det 
förekommer också svårigheter med att hitta gemensam planerings
tid. En ytterligare begränsning har varit kravet att täcka varandra 
vid frånvaro. Låsningen av en schemastruktur leder till vad lärar
na ser som halvdana resultat. Lösningen skulle vara att bryta upp 
schemat ännu mer.

Susanne: D et är ju  inte m eningen att bara för att m an arbetar tem atiskt 
eller äm nesövergripande att man alltid ska blanda ihop alla äm nen utan 
man kan ju  faktiskt gå tillbaka, titta på ett ämne och så tillbaka igen, och 
det som man har lärt sig där integrerar man m ed dom andra kunskaperna. 
Det är ju  vad jag  tror att Bosse m enar att om  m an skippar schem at helt så 
har m an friheten att säga att. ok den tiden där, så har m an sina egna 
respektive äm nen m ed klasserna då. Och nästa vecka kan m an säga att 
"ok, nu har vi gjort det, nu tar vi tem a hela veckan". A lltså friheten att 
själv bygga schem a från vecka till vecka. Som det nu är bygger vi 
schem at för term inen och så är läsåret klart.
Bosse: D et är precis så jag  menar.
Observatör: A tt det ger en m ycket större flexibilitet i arbetslaget? 
Susanne: Om vi har ett helt blankt schem a så kan eleverna vara m ed och 
bestäm m a hur länge ska vi jobba med det och vara m ed och påverka. 
(Arbetslagsm öte, Sydväst 021204)

Sammanfattningsvis kan vi se att båda arbetslagen i Sydskolan 
uppfattar att timplanelösheten underlättar ett ämnesövergripande 
arbete. Arbetslagen säger att de hade valt att arbeta tematiskt och 
projektinriktat oavsett timplanelöshet eller ej, men möjligheten att 
frigöra tid för ett mer ämnesövergripande arbetssätt nu har ökat. 
Lärama upplever att de inte längre behöver räkna timmar. Samti
digt förutsätter ämnesövergripande arbete att det finns tillräckligt 
med utrymme för gemensam planeringstid. I annat fall hävdar lä
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rama att undervisningens kvalité äventyras. De förtjänster som det 
erbjudna sammanhanget förväntas skapas kan bara möjliggöras 
om tillräcklig planeringstid kan garanteras. Tillräcklig planerings
tid är i detta sammanhang närmast liktydigt med kvalité.

Relationen individualisering och 
ämnesövergripande arbetssätt

I det föregående beskrevs de handlingar som, med hänsyn till bort
tagandet av timplanen, framstår som mest centrala för uppfyllan
det av läramas uppgift -  att få alla godkända.

Individualiserad undervisning används för att öka möjligheter
na, också för de elever som ses som svaga/studieomotiverade/lång
samma, att kunna få godkända betyg i åtminstone engelska, mate
matik och svenska. Ämnesövergripande undervisning används 
däremot för att göra kunskapsinnehållet mera begripligt och skol
arbetet roligare. Utifrån hur de flesta arbetslagen talar om under
visningens organisation framstår individualisering idealt i alla ar
betslag utom i arbetslag Sydost där lärama strävar efter att hålla

Strävan till 
individualisering

Nordskolan

Östskolan
Sydväst

Amnes- Västskotan Amnes-

integrering organisering

Sydost

Strävan till 
sammanhållen 

klass

Figur 6. Skillnader som framträder mellan arbetslagen relaterat 
till val av organisationsformer och arbetssätt.
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samman klassen. Skilda elever kan behöva olika typer av hjälp, 
men grundidén är att de ska arbeta med samma innehåll samtidigt.

Även ämnesövergripande undervisning framstår i materialet 
som något idealt men det är endast i arbetslag Sydväst som det 
utgör ett dominerande inslag i hur undervisningen organiseras. Den 
undervisning som de övriga arbetslagen organiserar är i grunden 
ämnesorganiserad.

De olika handlingarna -  ämnesintegrering kontra ämnesorga
niserad undervisning och individualiserade lösningar kontra sam
manhållen klassundervisning kan ses som två dimensioner. Ge
nom att relatera de båda dimensionerna till varandra kan en grov 
bild tecknas av hur skolverksamheten i de olika arbetslagen ge
nomförs enligt figur 6 nedan.

Nordskolan, Östskolan och Västskolan kan placeras i samma 
fält, även om det finns skillnader dem emellan. Ambitionen att 
organisera för individualiserande lösningar är stark samtidigt som 
de huvudsakligen bedriver en ämnesbunden undervisning. Arbets
laget Sydväst och Sydost skiljer sig både från varandra och från 
de övriga skolorna. Sydväst skiljer sig från de andra genom den 
fokusering de lägger på projektundervisning och möjligheter för 
lärama att medverka inom ramen för andra ämnen än de är utbil
dade för. I relation till hur lärama talar om individuella lösningar 
finns det likheter med Nord-, Öst- och Västskolan t.ex. i form av 
att elever kan behöva arbeta i egen takt. Sydost skiljer sig från de 
andra genom att de betonar den sammanhållna klassen. Samtidigt 
finns det likheter med Nord-, Öst- och Västskolan sett till den do
minerande ämnesorganiserade undervisningen och att lärama inte 
går in och undervisar i andras ämnen.

Ämnesövergripande undervisning förutsätter samarbete mellan 
lärama i arbetslaget. Behovet av samverkan framstår inte som lika 
nödvändigt i relation till individualiserande arbetssätt. I Västsko-
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lan uppstår dock ett behov av samverkan i samband med lagveck- 
oma för att koordinera gemensamma aktiviteter.

Den lokala historiens betydelse
De skillnader som framträder mellan arbetslagen kan förstås i re
lation till skolornas traditioner. Skolans lokala historia förefaller 
på detta sätt ha betydelse för hur de olika arbetslagen hittills har 
valt att utnyttja timplanelösheten19.1 det följande ges några exem
pel på tidigare traditioner som förefaller vara betydelsefulla i för
hållande till hur timplanelösheten genomförs på respektive skola.

I Nordskolan, som är en av de två skolorna där timplanelöshe
ten genomförs genom att under en dag ha ett avvikande schema, 
införde skolan långt före försöksverksamheten en uppföljnings- 
dag var tredje eller var fjärde vecka. Detta utvecklades till en sche
mafri uppföljningsdag i veckan under vilken eleverna skulle göra 
färdigt olika moment eller beting. I ett första skede stod de vanliga 
ämnesbeteckningama kvar på schemat även om eleverna fick ar
beta med det de ”behövde”. Efterhand tog uppföljningsdagama 
fastare form och för att genomföra detta har varje ämne avstått en 
andel av den tid som enligt den nationella timplanen tillfaller var
je ämne.

I Östskolan infördes för ca 15 år sedan mer eller mindre fasta 
nivågrupperingar. Det ser ut att finnas en koppling mellan dessa 
nivågrupperingar och skolans sätt att skapa en särskild tid för elev
ens val. Motiveringen var att de elever som bedömdes som svaga 
under denna tid skulle kunna arbeta med ämnen de behövde mera 
tid för. Dessa elever återfinns vanligen i den grupp som beskrivs 
som långsam och för dem innebär fredagarna få valmöjligheter. 
För de andra eleverna skapades en större valfrihet under fredaga
rna. På detta sätt slår nivågrupperingen igenom för hur skolan valt 
att organisera det som ses som timplanelöst.

19 I en studie av Ancess (2000) lyfts även den lokala skolkontextens betydelse 
för hur väl man lyckas med förändringsprocesser. Studien huvudfokus handlar om 
elever i riskzonen och de förändringar lärarna vid tre skolor genomför under fem 
år för att förbättra dessa elevernas studieresultat.
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I Västskolan kan vi hittills i studien inte urskilja några egentliga 
historiska spår som förklarar att de väljer att organisera timpla- 
nelösheten genom att bryta ut ett antal veckor per läsår för andra 
aktiviteter. Den här beskrivna ”historielösheten” är rimlig, dels 
för att arbetslaget är nybildat och dels för att personalomsättning
en har varit relativt hög. Arbetslaget bildades efter det att försöks
verksamheten inleddes hösten 2001 och ombildades efter två år. 
Även om personalomsättningen varit hög är de enstaka lärare som 
arbetat längre tid på skolan bärare av traditioner från tiden före 
omorganiseringen. Exempel på detta är traditionen av årliga te
maveckor, som fanns före omorganiseringen och deltagandet i för
söksverksamheten. På skolan har således sedan tidigare en tradi
tion av att bryta undervisningen för en vecka för att göra något 
annat. I relation till detta framstår nå-målen veckorna som en lös
ning som följer denna tradition.

Lärarna i Sydskolan ser det utökade elevantalet och det föränd
rade betygssystemet som de främsta anledningarna till att verk
samheten kom att decentraliseras 1998. Den lokala decentralise
ringen innebar att skolan delades in i tre så kallade spår (skolor i 
skolan) med självständiga arbetslag ansvariga för respektive spår. 
Idag omfattar självständigheten schemaläggning, delar av ekono
mi och elevvård. Varje arbetslag har till uppgift att driva utveck
lingsfrågor i det egna spåret utifrån arbetsplanens preciseringar. I 
arbetslag Sydost, som ser en möjlighet att öka inslagen av tema
tisk undervisning, har flera lärare funnits länge på skolan. Dessa 
uppger att tematiskt arbete introducerades redan när skolan starta
de. Det andra arbetslaget i Sydskolan -  Sydväst -  består nästan 
uteslutande av nyutbildade lärare eller lärare som deltar i utbild
ning. Endast en av lärarna i laget har arbetat så länge inom skolan 
att hon har erfarenhet av en skolverksamhet styrd utifrån den na
tionella timplanen. I likhet med Sydost utformar Sydväst sitt arbe
te i en skola där tematisk undervisning har en lång tradition även 
om de snarare talar om och försöker utveckla en ämnesintegrerad 
undervisning.

Sammanfattningsvis ger materialet underlag för en förståelse 
av att de olika arbetslagen på ett övergripande plan uppfattar sin
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uppgift på samma sätt, nämligen att få eleverna att nå målen för 
godkänt. Syftet med skolan uppfattas således av lärama att genom 
verksamheten kunna hjälpa alla elever att nå målen, d.v.s. att nå 
minst betyget G. I ett verksamhetsteoretiskt perspektiv kan där
med den undervisning de fem arbetslagen försöker förverkliga ses 
som exempel på samma verksamhet. Däremot framträder skillna
der mellan arbetslagen gällande hur lärama arbetar -  vilka målin
riktade handlingar lärama iscensätter -  för att förverkliga uppgif
ten. Vilka handlingar som ses som möjliga är åtminstone delvis 
beroende av skolans lokala historia.
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Diskussion

Avslutningsvis vill vi diskutera några frågor som denna delstudie 
gett upphov till. För det första vill vi diskutera vad det är lärama 
eftersträvar att förverkliga. För det andra avser vi att diskutera a) 
undervisningens organisation och konsekvenser för läramas arbe
te och b) innehållet i undervisningen. Den tredje aspekten vi vill 
diskutera handlar om timplanen som redskap och/eller referens
ram. Slutligen kommer vi att kort beröra likvärdig utbildning i en 
timplanelös skola.

Att arbeta för godkänt
Sammantaget framstår det alltså som om alla arbetslag i studien 
uppfattar det som sin främsta uppgift att få eleverna att klara grund
skolan med godkända resultat. Denna uppfattning framträder i alla 
arbetslag oberoende av om skolan har få eller många elever som 
riskerar att inte bli godkända i något ämne/några ämnen och oav
sett hur väl eleverna klarar sig betygsmässigt i en nationell jämfö
relse. I korthet kan man säga att arbetslagen iscensätter en skola 
där alla elever ska ha möjlighet att nå minst betyget G. I studien 
framstår betyget G som det som lärama ska ”producera” och det 
som undervisningen i huvudsak riktas mot. Elever som erhåller 
högre betyg kan sägas göra det som en sidoeffekt och som ett re
sultat av individuella ansträngningar. De högre betygen relaterar 
lärama till strävansmålen. Givetvis är läramas mål- och bedöm- 
ningsarbete en betydligt mera komplex fråga än vi antyder här 
men förenklat uttryckt kan man säga att lärarna bestämmer god
käntgränsen med stöd av lokala och nationella uppnåendemål. 
Arbetet med att alla elever ska nå G gäller framför allt engelska, 
matematik och svenska -  detta kan ses som att i snäv mening upp
fattar lärama att uppgiften gäller att förverkliga en ”treämnessko- 
la”. Vi menar inte att en treämnesskola innebär att eleverna inte 
erbjuds undervisning i andra ämnen men att i en treämnesskola får 
de andra ämnena en annan, eventuellt en underordnad betydelse. I 
den här studien är det inte enbart i relation till de elever som ses
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som svaga som lärarna talar om en treämnesskola där uppnående
målen utgör ribban.

En ledtråd finns i den marknadifiering som införandet av skol
peng som medför att skolorna konkurrerar om eleverna som grund 
för ekonomi (Englund, 1998; Schullerqvist, 1998). Detta har lett 
till att kommun och skolledning har förväntningar på (förhopp
ningar om) att så många elever som möjligt ska lämna skolan med 
godkända betyg. Massmedias bevakning av hur stor andel av ele
verna i olika kommuner/skolor som lämnar skolan utan fullstän
diga betyg kan också antas utgöra en bidragande faktor till den 
press kommunerna sätter på skolan och lärarna. En annan ledtråd 
utgörs av införandet av godkändgränsen. Tidigare behövde lärar
na inte ta ansvar för resultatet av undervisningen. För elever som 
fick betyget 1 eller 2 krävdes inga speciella åtgärder, vare sig av 
den lokala skolan eller av enskilda lärare. Huruvida en skola hade 
få eller många elever med 1 och 2 fick inte några särskilda konse
kvenser för skolans möjligheter att rekrytera elever. I och med 
införandet av en gräns för godkänt blev elevernas resultat en ny 
fråga för lärama. Lärarna fick därmed ett ansvar för att eleverna 
kan utveckla sådana kunskaper som kan bedömas som godkända. 
Lärarna menar att det inte längre är möjligt att förbise de elever 
som tidigare fick ettor och tvåor (Lindberg, 2002). Införande av 
det nya betygssystemet och då speciellt införandet av en godkänt
gräns förefaller ha påverkat läramas uppfattningar om vad deras 
arbete syftar till. Från att ha handlat om att ge (god) undervisning 
till att handla om att få alla elever godkända. Ansvaret för att få 
alla elever godkända utgör huvuduppgiften och genom att ta bort 
den nationella timplanen framstår uppgiften för lärama som möj
ligare att lösa.

Undervisningens organisation och konsekvenserna 
för lärarnas arbete

I en situation där kraven upplevs förändrade är det rimligt att lä
rarna försöker utveckla arbetssätt (handlingar) som antas bättre 
svara mot uppgiften. På detta sätt kan vi förstå att lärama i och 
med de förändringar som restruktureringen av skolan inneburit
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försöker utveckla andra arbetssätt. Skolan som samhällsinstitu
tion och som lokal praktik skapar både villkor och möjligheter för 
vilka handlingar lärarna ser som rimliga och/eller önskvärda. Så 
kan t.ex. samtidens betoning på individualisering och personligt 
ansvar (Bauman, 2002; Giddens, 1996) förklara varför eget arbe
te20 nu framstår som ett möjligt/önskvärt sätt att individualisera 
undervisningen på. Eget arbete framställs som ett tidsenligt alter
nativ. Den individualisering som leder till olika former av nivåin
delning känner lärama igen från skolans tidigare traditioner och 
som nu fått ny bärkraft i talet om individualisering.

I de arbetslag där timplanelösheten används för att öka graden 
av individualiserad undervisning ser det ut som om läramas arbe
te i betydande utsträckning har påverkats: bl.a. ställs andra krav 
på de uppgifter eleverna ska arbeta med (mera självinstruerande 
och självkorrigerande), på systemen för uppföljning och på den 
dokumentation som behövs jämfört med traditionellt organiserad 
lärarledd undervisning (jfr. även Westlund, 2003).

Även ämnesövergripande arbetssätt -  som också ses som fram
gångsrika handlingar -  kan förstås i ett vidare perspektiv. Under 
hela 1900-talet har ämnesövergripande undervisning framhållits 
som ett ideal. Redan i den första egentliga läroplanen från år 1919, 
Undervisningsplanför rikets folkskolor (SFS 1919:880), diskute
ras en helhetsbetonad undervisning i syfte att skapa förutsättning
ar för ett friare och mer undersökande arbetssätt som samtidigt 
underlättar för ämnessamverkan. I olika läroplaner från och med 
grundskolans införande har det funnits skrivningar som visar att 
timplanen inte ska ses som ett hinder för en helhetsbetonad eller 
integrerad undervisning. Samma typ av resonemang förs även i 
bl.a. skolkommitténs betänkande (SOU 1997/121).

Då graden av ämnesövergripande arbetssätt ökar ställer det sär
skilda krav på lärarnas arbete. I de flesta fall förutsätter det en 
samverkan mellan lärare. Däremot kan timplanelösheten under
lätta för ämnesövergripande undervisning eftersom kravet på att

20 Eget arbete som arbetsform utvecklades under 1970-talet i Sverige av lågsta- 
dielärare för att hantera åldersintegrering (Eriksson, 1999; Österlind, 1998)
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kunna redogöra för hur många timmar olika ämnen bidragit med 
är borta. Därmed minskar en del av det administrativa arbetet. Att 
ämnesövergripande undervisning införs eller ökar förefaller dock 
inte i vår studie vara sammanbundet med slopandet av timplanen. 
I vårt material är det, som tidigare nämnts, endast lärare som re
dan tidigare arbetat ämnesövergripande som utnyttjar timplanelös- 
heten till detta.

I de skolor där man fortsätter att arbeta utifrån en lokal timplan 
som endast marginellt avviker från den nationella (och så länge 
man väljer att arbeta så), behöver slopandet av timplanen inte med
föra några särskilda konsekvenser för lärarnas arbete. Om man 
däremot inte har en lokal timplan måste lärarna i större utsträck
ning samverka, framförallt i relation till den praktiska organisa
tionen av tid och innehåll (jfr. även Ahlstrand, 1995). Att inte be
höva räkna timmar kan av en del lärare upplevas som en befrielse, 
ett arbetsmoment mindre, medan andra lärare uppfattas det som 
ett hot mot sitt eget ämne. Tidigare kunde man hävda att man gått 
miste om timmar, t.ex. i samband med friluftsdagar. I en timplane- 
lös skola ser sådana resonemang ut att bli kraftlösa.

Genom decentraliseringen och målstyrningen av skolan har allt
så förutsättningarna och formerna för lärarnas arbete i grunden 
förändrats och lärarna förväntas på ett annat sätt än tidigare ut
veckla ett tänkande om vad det är de vill åstadkomma och hur 
detta ska ske (Alexandersson, 1999; Klette, m.fl., 2000). Med tan
ke på att det i samband med enhetsskolans genomförande 1950- 
talet kom att skapas en tradition där lärarna försågs med detaljera
de föreskrifter för hur arbetet skulle läggas upp och genomföras, 
och där läromedlen i stor utsträckning kom att utformas i enlighet 
med dessa, kan man fråga sig vilken erfarenhet och beredskap lä
rare har att uttolka mål och utforma verksamheten på alternativa 
sätt (Slater, 1993)? Frågan är således i vilken mån lärares profes
sionella kompetens korresponderar med det som efterfrågas idag i 
form av att lokalt kunna formulera och kommunicera läroplans- 
mål (Carlgren & Marton, 2000; Hirst, 1974; Kroksmark, 2002; 
Skolverket, 2001)?
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Innehållet i undervisningen
Av datamaterialet framgår att de målrelaterade diskussioner lärar
na för är svagt kopplade till innehållsliga aspekter av kunskaps- 
uppdraget. Diskussionerna är sällan fokuserade på vad det inne
bär att kunna något eller på vilka förmågor eleverna ska utveckla 
utan i de flesta fall handlar diskussionerna om vad eleverna ska ha 
gjort för att kunna få godkänt betyg (eller högre betyg). På detta 
sätt framstår en bild av att relationen mellan vad det innebär att 
kunna något och att göra något inte problematiseras av lärarna i 
någon högre utsträckning (Bergqvist, 1990; Carlgren & Marton, 
2000; Skolverket, 2004). Att ha genomfört ett antal föreskrivna 
uppgifter ges då innebörden av att man kan det man gjort. Lärar
nas ambition att få alla elever godkända kan således ses i relation 
till uppnåendemålen och/eller betygskriterierna. Genom att elever
na har gjort eller slutfört ett visst antal uppgifter uppfattar lärarna 
att detta har förverkligats (Bergqvist, 1990). De ”duktiga” elever
na förväntas däremot kunna nå strävansmålen, vilket då tolkas som 
motsvarande ett högre omdöme än godkänt. Vad det innebär att 
ha kunskaper som svarar mot strävansmålen diskuteras inte (jfr. 
Carlgren, 2002). Hur eleverna ska nå högre betyg är något som de 
själva förväntas klara av, t.ex. genom att välja andra uppgifter, 
göra flera uppgifter eller arbeta självständigt i högre grad, efter
som undervisningen primärt är inriktad på uppnåendemålen.

En fråga vi ställt oss är varför lärarna sällan talar om undervis
ningen i innehållsliga termer (jfr. även Klette, mfl. 2002). En hy
potes vi har är att det handlar om arbetslagens sammansättning. I 
det skolor vi följt består arbetslagen av lärare som representerar 
olika ämnen. I ett litet arbetslag innebär detta att en ämnesrepre
sentant sällan inom arbetslaget kan diskutera med en ämneskolle- 
ga. Även i arbetslag vi följt med flera lärare med samma ämnen 
har vi inte sett att samtalen handlar om innehållsrelaterade frågor. 
Det är möjligt att de för sådana diskussioner vid andra tillfällen än 
under arbetslagsmöten. Frågan om frånvaro av innehållsliga dis
kussioner är givetvis inte enbart en fråga om hur arbetslagen är
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organiserade. För att innehållsliga diskussioner ska komma till
stånd måste de först uppfattas som relevanta.

Vi kan även konstatera att innehållsfrågan är intressant att be
akta i relation den ökande trenden av individualiserad undervis
ning. Bland de lärare vi följer är uppfattningen att elever som ses 
som svaga behöver mera tid för baskunskaperna rätt allmän. Det 
tycks i stor utsträckning innebära att svaga elever uppfattas behö
va läsa mer av ”samma sak”, vilket ofta innebär att samma ämnes
innehåll erbjuds flera gånger och med samma typ av uppgifter. 
Mer sällan diskuteras möjligheten att skapa alternativa lärande- 
miljöer eller på vilka andra sätt ett ämnesinnehåll kan gestaltas 
och behandlas för att elever ska ha möjligheter att utveckla kun
skaper och förmågor (Carlgren & Marton, 2000; Hirst, 1974; Klet- 
te, m.fl. 2002). De diskussioner som förs sker i till största delen i 
termer av hur mycket mer av ett ämne en elev behöver göra för att 
nå godkändnivån. Det är vanligt att sådana elever anses behöva 
extra tid för att fullgöra olika slags uppgifter. För de elever som av 
lärare beskrivs svaga förefaller det dessutom handla om att ämnes
innehållet förenklas och begränsas (Carlgren, 1994; 1999; Skol
verket, 2004).

Långt driven individualisering t.ex. i form av eget arbete förut
sätter att eleverna tar över en stor del av det arbete lärama tidigare 
ansvarade för, t.ex. att planering och kontroll av genomförda upp
gifter. En sådan delegering av ansvaret får rimligen konsekvenser 
för innehållet i undervisningen. Det är få elever som klarar av att 
planera för, genomföra och följa upp det egna arbetet utan träning 
(jfr. Carlgren, 1994; Eriksson, 1999; Granström, 2003; Österlind, 
1998). Att planera det egna arbetet kan på detta sätt bli ett (nytt) 
kunskapsinnehåll i undervisningen.

Det framstår som en paradox att lärama i allt högre utsträck
ning förväntas samarbeta medan individualisering, individuella 
planer, individuella studiegångar framställs som önskvärda för el
everna skolgång (Klette, m.fl., 2002; Westlund, 2003). Samver
kan mellan eleverna framställs istället som något som ska tränas 
under särskilda tider, t.ex. i form av temaveckor eller liknade och
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utgör således varken ett naturligt inslag i undervisningen eller en 
del av den ordinarie skolverksamheten (jfr. Alm, 2003).

Timplanen som redskap
Tidigare fungerade den nationella timplanen som garant för att 
alla ämnen på ett eller annat sätt var representerade på skolan. I en 
skola utan timplan kan man föreställa sig att ämnesföreträdama 
blir viktigare. Då schemaläggningen decentraliseras till arbetsla
gen är det upptill ämnesföreträdama att ansvara för att varje ämne 
ges tillräckligt utrymme på det lokala schemat. I arbetslag med 
olika ämnesföreträdare behöver var och en kunna tala för sitt ämne, 
oavsett om det integreras i olika projekt eller inte. En timplanelös 
skola lämnar fältet öppet för förhandlingar mellan lärare och det 
kan innebära att det ämne som inte har en stark position riskerar 
att få stå tillbaka. Ämnets position i ett arbetslag kan å ena sidan 
vara beroende av enskilda lärares förhandlingskompetens och/el
ler status och å andra sidan av den status lärarna i arbetslaget till
skriver ämnet. I arbetslag Sydväst har t.ex. matematik, teknik och 
musik periodvis fått begränsat utrymme i förhållande till vad äm
net traditionellt brukar ha. Den orsak vi kan urskilja ligger i att 
dessa ämnen periodvis inte representerades av någon lärare.

Vad vi hittills kan se i studien är att i den timplanelösa skolan 
fungerar den nationella timplanen fortfarande som ett tankered
skap. I de försöksskolor vi följer kan vi se att timplanen, nationell 
eller lokal variant, ofta används som grund för schemaläggningen 
och även i samband med tjänstetillsättningar. Det blir speciellt tyd
ligt i de diskussioner som förs om ämnets utrymme på schemat 
där de olika ämnesföreträdama argumenterar utifrån en tänkt tim
plan. Det gäller ämnets utrymme på schemat men också ämnets 
relation till andra ämnen. Trots att verksamheten kan ses som tim
planelös hämtas argumenten i den nationella timplanen för äm
nets eventuella företräde framför andra ämnen när det gäller antal 
positioner på schemat. Det är i och för sig förståeligt utifrån tim
planens historiska betydelse -  i varje organisation måste tiden för
delas efter någon princip. Timplanens funktion som tankeredskap 
medverkar till att vidmakthålla de föreställningar som finns om
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ämnenas roll och vad som är möjligt att genomföra tidsmässigt 
och organisatoriskt inom skolans verksamhetsområde. I kombina
tion med att det saknas en tradition av att diskutera och problema- 
tisera skolans kunskapsuppdrag kan man anta att dessa föreställ
ningar också för lång tid framöver kommer att upprätthållas. Det 
förefaller alltså som om skolans (både den lokala och skolan som 
institution) tidigare historia och traditioner i hög utsträckning styr 
vad lärama ser som möjligt och intressant att utveckla. Undervis
ningens organisering ändras inte enbart för att timplanen som lag- 
stadgat styrredskap upphör att gälla.

Slutsatsen är att skolans traditionellt ämnesindelade lektionsut- 
formning kvarstår, åtminstone på kort sikt, även om timplanen tas 
bort, trots att den i olika sammanhang beskrivs som skolans rygg
rad. Den uppgift som lärarna uppfattar att de har att förverkliga, 
påverkar inte bara undervisningens innehåll, utan också hur lärar
na väljer att organisera skolverksamheten. Lärama uppfattar att 
borttagandet av timplanen erbjuder förbättrade förutsättningar att 
lyckas uppgiften, att få alla elever att nå målen.

Likvärdig utbildning i en timplanelös skola
I de diskussioner som föregick beslutet om införandet av enhets- 
skolan argumenterade företrädarna för allas lika rätt till samma 
utbildning. Jämlikhet var ett flitigt använt begrepp. I det samman
hanget innebar jämlikhet att alla skulle undervisas samma inne
håll, ev. med olika grad av komplexitet/svårighetsgrad (Kilborn 
& Lundgren, 1974). Den nationella timplanen skulle garantera lik
värdigheten i utbildningen för alla elever i Sverige. (Kilborn & 
Lundgren, 1974; Lindensjö & Lundgren, 2002; Lundahl, 1989). I 
dag talar man om att alla skall erbjudas en likvärdig utbildning. I 
Lpo94 kommer likvärdigheten till uttryck genom att alla elever, 
med beaktande av bakgrund och tidigare erfarenheter, gemensam
ma erfarenheter. Undervisningen ska med andra ord ta sin utgångs
punkt i strävansmålen (Skolverket, 2001). Undervisningens kon
kreta innehåll och organisation kan därmed variera från skola till 
skola och från klass till klass. Likvärdigheten normeras via målen 
men vägarna antas kunna variera.
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Sammantaget pekar resultatet i denna delstudie på att lärarna 
uppfattar uppdraget snävt och att diskussionerna handlar om vad 
eleverna ska göra för att kunna godkännas -  inte i termer av vad 
det innebär att kunna något. I den bemärkelsen förefaller utbild
ningen vara likvärdig i en minimalistisk anda -  en basskola. För 
de ”studiemotiverade” eleverna i Östskolan ser det ut som att lä
rarna verkställer en annan utbildning -  en utbildning som kan upp
fattas som vidare eller mera djupgående. Elever med ambition och/ 
eller studievana kan även i de andra skolorna mer eller mindre på 
egen hand nå bortom uppnåendemålen men då på eget initiativ. 
Likvärdigheten förefaller få en annan innebörd när kravet på allsi
dighet och bredd som en aspekt av likvärdighet ställs mot kravet 
att alla ska klara godkäntgränsen.

Individualiseringen som ideal tycks omfatta alla elever och den 
individualiserade undervisning får genomslag också i den ämnes- 
integrerade undervisningen. Däremot blir inte det av lärarna efter
strävansvärda målet att skapa helheter och sammanhang ett prio
riterat mål för skolans alla elever. Hos många lärare framstår syn
sättet att det är just ett ämnesintegrerat arbetssätt som ger de bästa 
förutsättningarna för elever att skapa dessa helheter och samman
hang. Dock begränsas dessa möjligheter i ett skolsystem som i allt 
större utsträckning fokuserar och betonar vikten av tre ämnen. De 
ämnesintegrerade idealen tycks i större utsträckning realiseras av 
de elever som själva är i stånd att skapa sin egen bildningsgång. 
Ambitionen att skapa helheter uppfattas ligga mer inom ramen för 
strävansmålen och faller därför utanför uppnåendemålens omfång. 
Därför tycks också ambitionen att erbjuda alla elever helheter och 
sammanhang i mindre omfattning gälla alla elever. Likvärdighet 
kommer därför att innebära att alla elever ges möjlighet att uppnå 
en miniminivå av kunskaper, främst vad gäller svenska, matema
tik och engelska och i den meningen kan det förstås som om lärar
na uppfattar skolans bildningsuppdrag på ett nytt sätt. Skolans bild- 
ningsuppdrag tycks ha fått en reducerad betydelse.
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Bilaga 1

Dina tankar om timplanelös skola

Din skola har valt att gå med i timplaneprojektet och vi kommer 
att följa försöksverksamhet. Vid några tillfällen kommer vi att sam
la er till gemensamma gruppsamtal om försöksverksamhetens ut
veckling. Som ett underlag till vår första gruppdiskussion vill vi 
veta lite hur du tänker om att arbeta utan nationell timplan.

Att arbeta utan timplan -  vad innebär det? Hur ser ni på bak
grunden till försöksverksamheten och vad är det ni vill åstadkom
ma?

Vilka är dina förväntningar? Ser du några risker? Vilka fördelar 
och nackdelar ser du med att arbeta utan nationell timplan?
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Bilaga 2

Kort presentation av skolorna och arbetslagen 

Nordskolan
Nordskolan ligger i en medelstor stad i mellansverige. Skolan har 
ca 400 elever av vilka de flesta kommer från tjänstemannafamil
jer. Eleverna har i ett nationellt perspektiv mycket goda resultat 
betygsmässigt. Endast en liten andel av eleverna har annat hem
språk än svenska. Flera av de lärare som tidigare har arbetat på 
andra skolor beskriver denna skola som betydligt lugnare och med 
mera ordning. Idag säger de dock att ”verkligheten har kommit 
ikapp” Nordskolan. Sedan ett antal år säger man inom både Nord
skolan och Östskolan (se nedan) att man har arbetat timplanelöst 
en dag i veckan. Kommunen har i sin ansökan om att få delta i 
försöksverksamheten angett att man ser försöksprojektet som en 
legitimering av pågående verksamhet.

Skolans personal är sedan mitten av 1990-talet indelad i tre ar
betslag. Det arbetslag som vi följer består läsåret 2002-2003 av nio 
lärare. Två av arbetslagets lärare har arbetat på skolan i mer än 10 
år. De andra har börjat senare och ett par är rätt nyanställda. Varje 
arbetslag har en verksamhetsledare som ingår i skolans ledning 
tillsammans med skolans rektor. Under vårterminen 2002 upplev
de arbetslaget missnöje med hur det intema samarbetet fungerade. 
Att nå en god laganda kan beskrivas som ett viktigt mål för alla 
lärama. Vid vårterminens slut valde lagledaren att lämna verksam- 
hetsledaruppgiften och rektom utsåg en ny verksamhetsledare för 
laget.

Varje lärare ingår också i en arbets-/utvecklingsgrupp. Lärama 
har valt grupptillhörighet utifrån egna önskemål och grupperna 
består av lärare från olika arbetslag. Verksamhetsledaren måste 
alltid ingå i elevvårdsgruppen. Någon gång per termin informerar 
berörda lärare varandra om hur arbetet i de olika tvärgrupperna 
fortgår.

Arbetslaget har ansvar för ca 130 elever som under läsåret 2002- 
2003 är indelade i två klasser i årskurs sex, vidare finns en årskurs
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sju, en årskurs åtta och en årskurs nio. Den klass vi följer i Nord
skolan började läsåret 2001-2002 i årskurs 6 och går nu, när denna 
rapport skrivs, i årskurs 7. Första läsåret bestod klassen av 30 elev
er. Läsåret 2002-2003 är det 24 elever kvar. Två av eleverna har 
annat modersmål än svenska. Två elever har diagnosen Asperger 
syndrom. Ansvaret för klassen delas av två lärare - så kallade 
mentorer.

Östskolan
Östskolan ligger i ett större förortssamhälle och hör till samma 
kommun som Nordskolan. Skolan har ca 500 elever i årskurserna 
4-9. Skolan kan betecknas som mångkulturell med cirka 60 olika 
språk representerade. De flesta eleverna har arbetarbakgrund. 
Eleverna har i ett nationellt perspektiv inte speciellt goda resultat 
betygsmässigt.

Skolan införde den nuvarande organisationen för ca fem år se
dan. Arbetslagen är organiserade som årsarbetslag, d.v.s. horison
tellt, vilket medför att arbetslaget följer samma grupp elever under 
tre års tid, från år sju till år nio. Det arbetslag vi följer består av sju 
lärare. Två av lärama har arbetat på skolan i över tjugo år. De 
övriga lärama har börjat sitt arbete på skolan under 2000-talet. 
Idag finns det ingen verksamhetsledare i arbetslaget och av arbets
lagets sju lärare har tre lärare bytt arbetslag och två har tillkommit. 
Alla har inte hela sin tjänst i ett och samma arbetslag, men strävan 
är att alla ska ha sin huvudsakliga undervisning inom det egna 
arbetslaget.

Under läsåret 2001-2002 ansvarade arbetslaget för ca. 60 elever 
i årskurs 9. Innevarande läsår har arbetslaget ansvaret för 58 elever 
i årskurs sju. Eleverna är indelade i fyra undervisningsgrupper med 
en kontaktlärare för var och en av de tre mindre undervisnings
grupperna och med två kontaktlärare i den större gruppen. Kon
taktläraren ansvarar på detta sätt för ca 10-13 elever. Kontaktlärar
na har två tider under veckan, på måndag och fredag, då de samlar 
sina elever.

Kommunen har i sin ansökan om att få delta i försöksverksam
heten angett att man ser försöksprojektet som en legitimering av
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pågående verksamhet (jfr. Nordskolan). I ansökan uppges att man 
redan har en tradition av att arbeta timplanelöst då man sedan ett 
antal år tillbaka har arbetat timplanelöst en dag i veckan. Några 
skolor i närområdet har enats om en gemensam timplan. När sko
lan gör upp lärarnas tjänstefördelning eller nyanställningar utgår 
man från den lokala timplanen och en veckovis minutplan där ti
den för alla skolämnen finns inlagda. Vid nyanställningar tittar 
man på vilka ämnen i arbetslaget som inte täcks enligt den lokala 
timplanen.

Västskolan
Västskolan ligger i ett storstadsområde och har ca 700 elever i 
åldrama 6-16. Skolan är helt nyrenoverad och återinvigd 2000. 
Årskurs 6 överfördes till senareenheten hösten 2001. Av de elever 
som går i årskurs 6-9 har ca 40% påbörjat sin skolgång i Västsko
lan. Den resterande hälften av eleverna kommer från ett annat bo
stadsområde. De förra kommer huvudsakligen från tjänstemanna
familjer medan de senare har arbetarbakgrund. Ca 40 % av elever
na har annat modersmål än svenska. Elevernas resultat betygs- 
mässigt ligger i linje med det nationella genomsnittet. Skolans bi
trädande rektor var en av initiativtagarna till kommunens ansökan 
till Timplanedelegationen. I ansökan lyfter man möjligheterna att 
i ökad utsträckning kunna individualisera undervisningen.

För att eleverna inte ska behöva möta ett så stort antal vuxna är 
skolan sedan hösten 2001 indelad i så kallade hemvister. En strä
van har varit att kunna arbeta med små klasser (ca 16 elever) och 
för att möjliggöra det har lärama gått med på att deras tjänstgöring 
i klasserna är mer omfattande jämfört med den tidigare ”usken”. I 
praktiken säger flera av lärama att de har större undervisnings
grupper (ca 20 elever). Arbetslaget befinner sig nu i en period av 
upprepade förändringar och lärama upplever stor osäkerhet. Un
der våren 2003 pågår utredningar om årskurs 6 framtida tillhörig
het. En annan fråga gäller arbetslagen. Arbetslaget som vi följer, 
kommer att upphöra efter vårterminen 2003 och lärama kommer 
då att flyttas över till de andra två arbetslagen. Elevunderlaget är 
vikande och det finns ett rykte om att lärartjänster ska dras in och
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att lokalytan måste minskas. Bilden som lärama ger uttryck för 
visar att skolan har ansträngd ekonomi. Känslan av att arbetslaget 
inte är tillfreds med hur saker och ting i skolan sköts är påtaglig 
under deras möten. Arbetslaget upplever skolans organisation osam- 
manhängande med otydliga beslutsvägar.

Idag består arbetslaget av 9 personer. Personalomsättningen kan, 
under den period som vi följt verksamheten, beskrivas som relativt 
hög på skolan. Sedan forskningsprojektets start finns endast några 
lärare kvar av arbetslagets ursprungliga sammansättning. Två av 
arbetslagets lärare har arbetat tio år på skolan, men då som förskol
lärare och fritidspedagog inom tidigareenheten. Två har arbetat på 
skolan sedan mitten av 1990-talet. Arbetslaget övriga representan
ter är relativt nyanställda. De flesta av skolans ämnen finns repre
senterade i arbetslaget och läramas undervisning sker till största 
delen i det egna arbetslaget. Arbetslaget har ansvaret för sju klas
ser inom årskurserna 6-9. Vid projektstarten, hösten 2001, var 
eleverna indelade i två 6:or, två 7:or, en 8:a och en 9:a. Den klass 
vi följer i Västskolan började hösten 2001 i årskurs 6 och går nu, 
när denna rapport skrivs, i årskurs 7. Första läsåret bestod klassen 
av 16 elever. Läsåret 2002-2003 är det 13 elever kvar. Tre av elever
na i klassen har annat modersmål än svenska. Två av eleverna har 
diagnosen ADHD och en Asperger syndrom. I klassen finns en 
elevassistent som har ansvar för dessa tre elever. Denna tjänst upp
hör från hösten 2003. Klassen har en lärare som fungerar som de
ras klassföreståndare.

Sydskolan
Skolan är belägen i ett mindre samhälle i södra Sverige. Skolan 
har cirka 300 elever och av dessa kommer ca 70 % från orten 
medan de övriga bussas till skolan från grannorten. De barn som 
kommer från orten har till stor del föräldrar med arbetarbakgrund 
och många arbetar som småföretagare medan de bam som kom
mer från grannorten kommer företrädesvis från tjänstemannafa
miljer. I upptagningsområdet finns endast en liten andel invandra
re. Elevernas resultat betygsmässigt ligger i linje med det natio
nella genomsnittet. Skolans elever är fördelade på tre parallella
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klasser för årskurserna 6-9 och organiserade i så kallade ”spår” 
med vardera ett arbetslag med 6-8 lärare. Varje arbetslag ansvarar 
för ca 100 elever. I detta arbete följer vi således två av de tre spå
ren: arbetslag Sydost och arbetslag Sydväst.

Skolans rektor ansvarade för framskrivningen av kommunens 
ansökan till Timplanedelegationen. Bakgrunden till ansökan sägs 
vara uppfattningen att man inte kan förena målstyrning med ett 
regelsystem som timplanen. Kommunen angav i sin ansökan att de 
ville få möjlighet att skapa förutsättningar för ökad flexibilitet 
genom upplösning av tid- och rumsstrukturer. Vidare ville de ska
pa förutsättningar för nya arbetsformer och nya relations- och kom- 
munikationsmönster.

De förändringar som genomfördes i och med införandet av ar
betslagen banade väg för arbetet utan timplan. Sättet varpå beslu
tet fattades om att delta i försöket utan timplan resulterade i en 
positiv inställning till att delta i försöksverksamheten. Ett delta
gande i timplanelösprojektet har drivit fram diskussioner om hur 
verksamheten ska organiseras i arbetslaget. Kontinuerliga utvär
deringar har tvingat arbetslaget att reflektera kring den verksam
het som man bedriver. Det har resulterat i en större medvetenhet 
om vad det är man vill driva och vilka frågor man vill prioritera 
inom arbetslaget.

Det utökade elevantalet och ett förändrat betygssystem ser lä
rarna som de främsta anledningarna till att verksamheten kom att 
decentraliseras 1998 och man började arbeta i spår utifrån nybilda
de arbetslag. Lärarna beskriver tidpunkten för förändringsarbetet 
som mycket orosfylld och där det bland lärarna fanns ett tydligt 
motstånd mot tanken att arbeta i arbetslag. Man var rädd att förlora 
fungerande arbetsgemenskaper som baserats på ämnestillhörighet 
där arbetskamrater arbetade tillsammans helt enkelt för att man 
trivdes ihop. I samband med att elevantalet ökade kom också många 
nya lärare till skolan. Idag tycks det råda stor enighet i båda arbets
lagen att det sätt som arbetslagsindelningen kom att genomföras 
var den bästa tänkbara; att skolledningen på egen hand skapade 
nya arbetslag utifrån principen “lika barn leker inte alltid bäst”. 
Idag ansvarar spåren för spårets schemaläggning, delar av ekono
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mi, elevvård samt har till uppgift att driva utvecklingsfrågor i det 
egna spåret utifrån arbetsplanens preciseringar. Vid nyanställningar 
genomför arbetslagen tillsammans med rektor anställningsinter
vjuer vilket bidrar till att lärarna i arbetslaget upplever att de har 
möjlighet att påverka vem som kommer att anställas i arbetslaget.

De arbetslag som vi följer uppger båda att en problematisk as
pekt av decentraliseringen är att de har ansvar för att inom arbets
laget täcka upp för varandra vid sjukdom eller annan frånvaro. 
Principiellt är detta möjligt genom att de har, som de säger, färre 
timmar utlagda på schemat. De administrativa uppgifterna upp
levs också som rätt betydande. Man är även kritisk till att spåren 
sedan 2000 ansvarar för delar av ekonomin. Det har ökat arbets
lagens ekonomiska medvetenhet men också medfört en ökad ar
betsbelastning.

Arbetslag Sydväst
Personalsituationen i spåret utmärks av stora förändringar. Arbets
laget är det yngsta på skolan då det bildades i samband med att 
skolan blev treparallellig 2000. Av arbetslagets åtta lärare (läsåret 
2002-2003) är det endast en lärare som har varit med sedan tiden 
före 2000. Tre av arbetslagets lärare utbildar sig till lärare paral
lellt med lärartjänst på skolan. Ytterliggare fyra lärare har under 
den tid försöksverksamheten pågått lämnat arbetslaget och ersatts 
av ny, just färdigutbildad personal. Detta medför att endast en av 
lärarna har erfarenheter att arbeta i relation till den nationella tim
planen

I och med att knappt hälften av arbetslagets åtta lärare deltar i 
lärarutbildning parallellt med arbetet medför detta ett stort behov 
av att periodvis kunna täcka upp för varandra. Dock verkar man i 
stort sett vara överens om att det rådande systemet är att föredra då 
man menar att det är bättre för eleverna att man löser vikariefrågan 
inom laget. Det möjliggör samtidigt fler timmar till arbetslaget. 
Denna utökade resurs används, förutom att täcka upp vid frånvaro 
i arbetslaget, till stor del genom att man går in och hjälper till på 
varandras lektioner.
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De ca 100 eleverna som arbetslaget Sydväst ansvarar för är or
ganiserade i åldershomogena klasser. Varje klass har två lärare 
som fungerar som kontaktlärare. Huvuduppgiften för kontaktlära
ren är att ha ett övergripande ansvar för klassen och för kontakten 
med föräldrarna. Kontaktlärama träffar eleverna regelbundet och 
förväntas också ansvara för att skapa förutsättningar för ett gott 
arbetsklimat i klassen. I Sydväst följer vi den klass som hösten 
2001 började i årskurs 6. Klassen består av ca 29 elever.

Arbetslag Sydost
Arbetslaget har varit detsamma sedan det bildades 1998. En lärare 
har arbetat på skolan sedan skolan byggdes 1982 och endast en 
lärare har anställts efter det att arbetslaget bildades 2000. Arbets
laget ansvarar för ca 100 elever. Varje klass har en ansvarig lära
re. I sydost följer vi den klass som hösten 2001 började i årskurs 6. 
Klassen består av 21 elever.

Som enda arbetslag på skolan deltog arbetslaget tidigare i ett 
ITIS-projekt. Det ledde till att man lärde känna varandra inom 
arbetslaget och byggde upp en laganda och ett samförstånd kring 
många frågor. Därför är arbetslagets förhoppning att projektet utan 
timplan ytterligare ska utveckla samarbetet.

Det finns en tradition på skolan att arbeta tematiskt. Tidigare 
var eleverna i större utsträckning involverade i planeringsarbete 
jämfört med hur arbetslaget uppfattar att det fungerar idag. Dock 
kom det tematiska arbetssättet att bli mindre frekvent förekom
mande i samband med att elevantalet ökade. Man ser timplanelös- 
heten som en möjlighet att fortsätta traditionen att arbeta i tema
områden. Man vill sträva efter att, istället för att som tidigare jobba 
med delmoment i ämnen, i större utsträckning arbeta mer övergri
pande och tillsammans sträva mot att skapa en helhet i undervis
ningsinnehållet. Det förutsätter dock att mycket gemensam tid läggs 
på planering av verksamheten, läsårsvis såväl som inför varje en
skild temaplanering
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Bilaga 3

Arbetslaget
Befogenheter/
ansvar Timplanelöshet

Arbetslaget i 
Nordskolan

L o d r ä t t  -  c a  1 0  l ä r a r e  
( +  v a k t m ä s t a r e n ) ,  c a  
1 3 0  e l e v e r  f ö r d e l a d e  
p å  5 k l a s s e r .

V i s s  g r a d  a v  
a u t o n o m i .  L ä g g e r  
s c h e m a  u t i f r å n  v i s s a  
f a s t a  p o s i t i o n e r .  
T ä c k e r  f ö r  v a r a n d r a  
v id  k o r t  f r å n v a r o .

G e n o m f ö r  
t i m p l a n e l ö s h e t  s o m  
e n  s ä r s k i l d  t i d  &  
g e n o m  a t t  v i d  
p r o j e k t  in te  r ä k n a  
t i m m a r .

Arbetslaget i 
Östskolan

V å g r ä t t  -  c a  7  lä r a r e ,  
c a  6 0  e l e v e r  f ö r d e l a t  
p å  4  n i v å g r u p p e r a d e  
u n d e r v i s n i n g s g r .

V i s s  g r a d  a v  
a u t o n o m i .  L ä g g e r  
s c h e m a  u t i f r å n  v i s s a  
f a s t a  p o s i t i o n e r .  
D e l t a r  v i d
a n s t ä l l n i n g s i n t e r v j u e r  
T ä c k e r  f ö r  v a r a n d r a  
v i d  k o r t  f r å n v a r o .

G e n o m f ö r  
t i m p l a n e l ö s h e t  
s o m  e n  s ä r s k i l d  
t i d

Arbetslaget i 
Yästskolan

L o d r ä t t  -  c a  8 l ä r a r e  
+  1 a s s i s t e n t  
R e l a t i v t  h ö g  
p e r s o n a l o m s ä t t n i n g ,  
c a  1 2 0  e l e v e r  
f ö r d e l a t  p å  5 k l a s s e r .

L å g  g r a d  a v  
a u t o n o m i .  S c h e m a  
lä g g s  c e n t r a l t .

G e n o m f ö r  
t i m p l a r e l ö s h e t  s o m  
e n  s ä r s k i l d  t i d .

Sydskolan
arbetslag
Sydost

L o d r ä t t  - c a  8  l ä r a r e ,  
c a  1 0 0  e l e v e r  
f ö r d e l a d e  p å  4  
k l a s s e r  =  e t t  s p å r .  
L ä r a m a  h a r  a r b e  ta t  
l ä n g e  p å  s k o l a n / i  
a r b e t s l a g e t .

H ö g  g r a d  a v  
a u t o n o m i .  L ä g g e r  
s c h e m a  u t i f r å n  v i s s a  
f a s t a  p o s i t i o n e r .  
A n s v a r a r  f ö r  d e l a r  a v  
e k o n o m i n .  L ö s e r  
v i k a r i  e b e h o v e t  3  
d a g a r .  D e l t a r  v id  
a n s t ä l l n i n g s i n t e r v j u e r

G e n o m f ö r  
t i m p l a n e l ö s h e t  g e n  
o m  a t t  " s l u t a  r ä k n a  
t i m m a r ”  -  s a ts a r  p å  
t e m a t i s k  u n d e r 
v i s n i n g .

Sydskolan
arbetslag
Sydväst

L o d r ä t t  -  c a  8 l ä r a r e ,  
c a  1 0 0  e l e v e r  
f ö r d e l a d e  p å  4  
k l a s s e r  =  e t t  s p å r .  
N ä s t a n  a l l a  l ä r a r e  ä r  
r e l a t i v t  n y a n s t ä l l d a ,  
e n  d e l  u t b i l d a r  s ig  
p a r a l l e l l t .

H ö g  g r a d  a v  
a u t o n o m i .  L ä g g e r  
s c h e m a  u t i f r å n  v i s s a  
f a s t a  p o s i t i o n e r .  
A n s v a r a r  d e lv i s  f ö r  
e k o n o m i n .  L ö s e r  
v i k a r i e b e h o v e t  3 
d a g a r .  D e l t a r  v H  
a n s t ä l l n i n g s i n t e r v j u e r

G e n o m f ö r  
t i m p l a r e l ö s h e t  
g e n o m  a t t  " s l u t a  
r ä k n a  t i m m a r ” -  
s a t s a r  p å  
ä m n e s i n t e g r e r a d e  
p r o j e k t .













Att arbeta för godkänt 
-  timplanens roll i ett förändrat uppdrag
Vad händer med skolans verksamhet när en styrnings- 
form som den nationella timplanen tas bort? Vilken skol
verksamhet skapas i en mål- och resultatstyrd skola?
Under fem år har ca 900 grundskolor haft möjlighet 
att, inom ramen för försöksverksamheten Utan timplan
-  oförändrat uppdrag, arbeta utan den nationella timpla
nen. Konsekvenserna av detta studeras inom projektet 
Timplanelösa skolors miljöer för lärande. I den här delrap
porten fokuseras skolarbetets organisering och innehåll 
i relation till skolornas traditioner men också till trender i 
samhället. Genom att analysera hur lärarna i fem arbetslag 
organiserar och talar om sin timplanelösa verksamhet ur
skiljer författarna vad lärarna ser som sin främsta uppgift
-  att alla elever når målen. Uppnåendemål och betygskri
terier får en central betydelse för lärarnas arbete. Kravet 
på att alla elever ska nå målen uppkom med införandet 
av nuvarande betygssystem. Timplanelöshetens möjlighe
ter används av lärarna för att öka individualiserande och 
ämnesövergripande arbetssätt. De förändringar som ägt 
rum i skolan tycks ge begreppet likvärdig utbildning en 
delvis ny innebörd.
Rapporten vänder sig till alla som är intresserade av tren
der i dagens skola och av frågor om vad som styr lärares 
arbete. Den kan användas i lokalt utvecklingsarbete och 
inom lärarutbildningen.

Inger Eriksson är vikarierande lektor vid Lärarhögskolan i 
Stockholm, Auli Arvola Orlander är forskarstuderande vid 
Lärarhögskolan i  Stockholm och Marie Jedemark är dok
torand i  pedagogik vid Lunds universitet.
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